
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 Terça-Feira, 18 de Setembro de 2018 - Edição nº 10340

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 15
		3ª Vara 19
		4ª Vara 21
		5ª Vara 30
		6ª Vara 30

Comarca de Barra do Garças 32
Diretoria do Forúm 32
		Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania 34
		1ª Vara Cível 34
		2ª Vara Cível 38
		3ª Vara Cível 42
		4ª Vara Cível 42
		1ª Vara Criminal 47
		2ª Vara Criminal 48
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 48

Comarca de Cáceres 55
		1ª Vara Cível 55
		2ª Vara Cível 57
		3ª Vara Cível 66
		4ª Vara Cível 70
		5ª Vara Cível 72

Comarca de Diamantino 75
		1ª Vara Cível 75
		2ª Vara Cível 75
		5ª Vara 77

Comarca de Primavera do Leste 77
		1ª Vara Cível 77
		2ª Vara Cível 78
		3ª Vara Cível 84
		4ª Vara Cível 85
		5ª Vara Cível 85
		Vara Criminal 99

Comarca de Sorriso 99
Diretoria do Fórum 99
		1ª Vara 99
		2ª Vara 122
		3ª Vara 122
		4ª Vara Cível 123
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 126
		1ª Vara Criminal 152
		2ª Vara Criminal 153

Comarca de Tangará da Serra 154
Diretoria do Fórum 154
		1ª Vara Cível 154
		2ª Vara Cível 156
		3ª Vara Cível 158
		4ª Vara Cível 160

		5ª Vara Cível 166
		1ª Vara Criminal 167
		2ª Vara Criminal 167
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 168

Comarca de Lucas do Rio Verde 181
		1ª Vara 181
		2ª Vara 181
		3ª Vara 182
		4ª Vara 193
		5ª Vara 194
		6ª Vara 202

Segunda Entrância 205
Comarca de Água Boa 205
		1ª Vara 205
		2ª Vara 205
		3ª Vara 206

Comarca de Alto Araguaia 206
Diretoria do Fórum 206
		1ª Vara 207
		2ª Vara 207

Comarca de Barra do Bugres 211
		Juizado Especial Cível e Criminal 211

Comarca de Campo Novo do Parecis 212
		1ª Vara 212
		2ª Vara 213
		Juizado Especial Cível e Criminal 213

Comarca de Campo Verde 213
Diretoria do Fórum 213
		1ª Vara 214
		2ª Vara 217
		3ª Vara 221
		Juizado Especial Cível e Criminal 221

Comarca de Canarana 225
		1ª Vara 225
		2ª Vara 228
		Juizado Especial Cível e Criminal 229

Comarca de Chapada dos Guimarâes 230
Diretoria do Forúm 230
		1ª Vara 230
		2ª Vara 232
		Juizado Especial Cível e Criminal 233

Comarca de Colíder 233
		1ª Vara 233
		2ª Vara 235
		3ª Vara 238
		Juizado Especial Cível e Criminal 238

Comarca de Comodoro 239
		1ª Vara 239



		2ª Vara 240
		Juizado Especial Cível e Criminal 243

Comarca de Jaciara 245
		1ª Vara 245
		2ª Vara 245
		Juizado Especial Cível e Criminal 247

Comarca de Juara 255
Diretoria do Fórum 255
		1ª Vara 256
		2ª Vara 257
		3ª Vara 258

Comarca de Juína 259
		1ª Vara 259
		2ª Vara 261
		3ª Vara 261
		Juizado Especial Cível e Criminal 262

Comarca de Mirassol D'Oeste 263
Diretoria do Fórum 263
		1ª Vara 263
		2ª Vara 270
		Juizado Especial Cível e Criminal 272
		3ª Vara Criminal 282

Comarca de Nova Mutum 283
		1ª Vara 283
		2ª Vara 284
		3ª Vara 292

Comarca de Nova Xavantina 292
		1ª Vara 292
		2ª Vara 292
		Juizado Especial Cível e Criminal 294

Comarca de Paranatinga 295
		1ª Vara 295
		2ª Vara 299

Comarca de Peixoto de Azevedo 306
		2ª Vara 306

Comarca de Pontes e Lacerda 308
Diretoria do Fórum 308
		1ª Vara 308
		2ª Vara 308
		3ª Vara 314
		Juizado Especial Cível e Criminal 314

Comarca de Poxoréo 317
		2ª Vara 317
		Juizado Especial Cível e Criminal 334

Comarca de São José do Rio Claro 339
		1ª Vara 339
		2ª Vara 339

Comarca de Vila Rica 340
		2ª Vara 340

Primeira Entrância 340
Comarca de Alto Garças 340
		Vara Única 340

Comarca de Alto Taquari 341
		Vara Única 341

Comarca de Apiacás 342
		Vara Única 342

Comarca de Araputanga 343
		Vara Única 343
		Juizado Especial Cível e Criminal 346

Comarca de Arenápolis 348
		Vara Única 348
		Juizado Especial Cível e Criminal 351

Comarca de Aripuanâ 353
Diretoria do Fórum 353
		Vara Única 353
		Juizado Especial Cível e Criminal 354

Comarca de Brasnorte 354
Diretoria do Fórum 354
		Vara Única 355

Comarca de Campinápolis 358
Diretoria 358
		Vara Única 358

Comarca de Cláudia 358
		Vara Única 358

Comarca de Colniza 359
Diretoria do Fórum 359
Diretoria do Fórum 359
		Vara Única 360
		Juizado Especial Cível e Criminal 363

Comarca de Cotriguaçu 364
		Vara Única 364

Comarca de Dom Aquino 364
		Vara Única 364
		Juizado Cível e Criminal 366

Comarca de Feliz Natal 368
		Vara Única 368

Comarca de Guarantâ do Norte 370
		Vara Única 370

Comarca de Guiratinga 372



		Vara Única 372
		Juizado Especial Cível e Criminal 374

Comarca de Itaúba 374
		Vara Única 374

Comarca de Itiquira 375
Diretoria do Fórum 375
		Vara Única 375

Comarca de Jauru 384
Diretoria do Fórum 385
		Vara Única 385
		Juizado Especial Cível e Criminal 388

Comarca de Juscimeira 389
		Vara Única 389
		Juizado Especial Cível e Criminal 389

Comarca de Marcelândia 393
		Vara Única 393
		Juizado Especial Cível e Criminal 393

Comarca de Matupá 394
		Vara Única 394
		Juizado Especial Cível e Criminal 395

Comarca de Nobres 396
		Vara Única 396

Comarca de Nova Canaâ do Norte 397
		Vara Única 397

Comarca de Nova Monte Verde 399
		Vara Única 399

Comarca de Nova Ubiratã 400
		Vara Única 400

Comarca de Novo São Joaquim 400
		Vara Única 400

Comarca de Paranaita 409
		Vara Única 409

Comarca de Pedra Preta 410
Diretoria do Fórum 410
		Vara Única 410
		Juizado Especial Cível e Criminal 415

Comarca de Poconé 416
		Diretoria do Fórum 416
		Vara Única 417
		Juizado Especial Cível e Criminal 423

Comarca de Porto Alegre do Norte 428
		1ª Vara 428

		Juizado Especial Cível e Criminal 430
		2ª Vara 432

Comarca de Porto dos Gaúchos 432
		Vara Única 432

Comarca de São Félix do Araguaia 433
		2ª Vara 433

Comarca de Porto Esperidião 433
		Vara Única 433
		Juizado Especial Cível e Criminal 436

Comarca de Querência 437
		Vara Única 437

Comarca de Rio Branco 439
		Vara Única 439
		Juizado Especial Cível e Criminal 440

Comarca de Rosário Oeste 441
		Vara Única 441

Comarca de Santo Antônio do Leverger 441
Diretoria do Fórum 441
		Juizado Especial Cível e Criminal 442

Comarca de São José dos Quatro Marcos 442
Diretoria do Fórum 442
		Vara Única 442

Comarca de Sapezal 445
		Vara Única 445

Comarca de Tabaporã 450
		Vara Única 450

Comarca de Tapurah 452
		Vara Única 452
		Juizado Especial Cível e Criminal 452

Comarca da Terra Nova do Norte 453
		Vara Única 453
		Juizado Especial Cível e Criminal 453

Comarca de Vila Bela da Santíssima
Trindade 453
		Vara Única 453

Comarca de Vera 455
		Juizado Especial Cível e Criminal 455



COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001354-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA TOLEDO DA COSTA (AUTOR(A))

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001354-49.2017.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA TOLEDO DA COSTA RÉU: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos. Mesmo que tenham sido entregados intempestivamente, 

por entender que o contrato é um documento indispensável para a análise 

da demanda, RECEBO o contrato original juntado pela parte requerida e 

determino o cumprimento integral da decisão saneadora de Id. 14181808. 

Às providências.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002199-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

LUIS VALOTE CORDEIRO NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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 15362896; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, ao teor do 

Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001359-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL SOARES MACHADO 65559495115 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001359-37.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ISRAEL SOARES 

MACHADO 65559495115 Vistos. Trata-se de execução fiscal ajuizada 

pela exequente, pessoa jurídica de direito público, qualificada nos autos, 

em face do (a) executado (a), igualmente qualificado (a). A parte 

exequente pugnou pela extinção da demanda ante a satisfação do crédito 

exequendo, requerendo ainda o levantamento dos valores depositados em 

Juízo em relação aos honorários advocatícios. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos, vejo que 

o feito alcançou o seu objetivo, inclusive, tendo o executado já depositado 

o pagamento referente a honorários. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15, 

considerando que foi satisfeita a obrigação. CONDENO o executado ao 

pagamento de custas judiciais e quanto aos honorários sucumbenciais, 

denota-se que estes já foram pagos. EXPEÇA-SE o competente alvará 

para a liberação dos valores depositados quanto aos honorários, 

observando o disposto no Provimento n° 68 do CNJ. Após o trânsito em 

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

cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002220-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CONSTANTINO BUENO (AUTOR(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEDUC (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002220-23.2018.8.11.0007. AUTOR(A): GISELE 

CONSTANTINO BUENO RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SEDUC Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por Gisele 

Constantino Bueno contra o Estado de Mato Grosso, ambos qualificados 

nos autos. Alega a parte autora, sinteticamente, que concorreu ao cargo 

de professor da educação básica do Estado do Mato Grosso (edital n° 

01/2017), que disponibilizava 16 (dezesseis) vagas para o cargo 

supramencionado, ficando aprovada na 4ª colocação, a ser lotado na 

cidade de Alta Floresta-MT. Afirma, no entanto, que em 26 de fevereiro de 

2018 foi publicado por meio de edital a nomeação dos 05 (cinco) primeiros 

colocados, ocasião na qual a autora foi convocada para tomar posse, 

entretanto, em dado momento ela não preenchia todos os requisitos no 

edital, tendo em vista que não tinha consigo diploma ou certificado de 

conclusão de curso superior (pedagogia). Aduz que sabendo que não 

preencheria os requisitos a tempo, solicitou junto à instituição de ensino ao 

qual é acadêmica para antecipar matérias, a fim de terminar o curso antes 

do prazo, sendo este pedido deferido. Assevera que protocolou ainda 

pedido de reposicionamento à SEDUC-MT, com o intuito de ser posicionada 

na última posição da lista de aprovadas, gerando assim tempo hábil para a 

requerente cumprir com todos os requisitos do edital, porém, o pedido foi 

indeferido a data de 23/04/2018, sob a argumentação de que ela não 

poderia assumir o cargo, por não satisfazer os requisitos do edital. Por 

essa razão, requer o deferimento da tutela de urgência para ser 

reclassificada e manejada para o final da lista de aprovados, passando da 

4ª para a 24ª posição. A inicial veio instruída com diversos documentos. 

Ao Id. 13815321 foi determinada a emenda da inicial. Em manifestação de 

Id. 13831472 a impetrante emendou a inicial. Vieram-me os autos 

conclusos. Pois bem. Conforme preconiza o art. 6°, § 3° da Lei 

12.016/2009, "Considera-se autoridade coatora aquela que tenha 

praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática." 

Nestes termos, considera-se a autoridade coatora o Secretário Adjunto de 

Gestão de Políticas de Pessoas da Educação, que indeferiu a realocação 

da candidata ao última posição em relação aos candidatos aprovados. 

Desta feita, POSTERGO a análise do pedido liminar e, em observância ao 

disposto no artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 12.016/2009, determino que 

SE NOTIFIQUE A AUTORIDADE COATORA, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações que entender necessárias. Cientifique-se, 

outrossim, o órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingresse no 

feito (art. 7º, inciso II da Lei 12.016/2009). Decorrido o prazo acima 

especificado, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos 

para apreciação do pedido liminar. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001839-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA NERES DE MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001839-15.2018.8.11.0007. REQUERENTE: KEILA 

NERES DE MACEDO PEREIRA Vistos. Trata-se de ação de retificação de 

registro civil ajuizada por Keila Neres de Macêdo Pereira, visando, em 

síntese, excluir o patronímico de seu antigo cônjuge, para que volte a usar 

seu nome de solteira. O pedido veio instruído com diversos documentos. A 

inicial foi recebida Id. 13539021, sendo deferidos os benefícios da Justiça 

Gratuita. Instado a se manifestar o Ministério Público foi favorável à 

procedência dos pedidos iniciais (Id. 14180890). A autora em 

manifestação de Id. 14208131 requereu o julgamento antecipado do mérito. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório, na essência. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O artigo 109 da Lei de Registros Públicos dispõe que: “Art. 109. 
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Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no 

Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com 

documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, 

ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco 

dias, que correrá em cartório." Assim, verifica-se que é plenamente 

possível a alteração do registro de casamento quando preenchidos os 

requisitos exigidos por lei, conforme preconiza o dispositivo acima 

transcrito. É sabido que a regra geral no ordenamento jurídico é 

imutabilidade do nome, com exceção dos casos de erro de grafia, 

exposição ao ridículo ou se houver relevante razão de ordem pública, 

conforme artigos 56 e 57 da Lei nº 6.015/73, ou ainda quando houver o 

casamento ou a dissolução do matrimônio, podendo a parte, no termos do 

art. 1.578, § 2º, do CC/02, optar pela conservação ou não do nome de 

casado(a). In casu, verifico o direito da requerente de voltar a usar seu 

nome de solteira, não havendo qualquer prejuízo aparente a qualquer 

indivíduo que seja. DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para DETERMINAR a retificação no assento 

de casamento de Keila Neres de Macêdo Pereira lavrado no Cartório de 

Registro Civil Competente, a fim de excluir o patronímico de seu 

ex-cônjuge, fazendo constar como correto seu nome de solteira “Keila 

Neres de Macêdo”. E, via de consequência, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do CPC/2015, declaro extinto o processo com resolução de 

mérito. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

Competente, determinando ao Senhor Oficial que encaminhe, no prazo de 

cinco (05) dias, cópia da certidão do referido registro para que seja 

anexado a este processo. Sem custas e honorários advocatícios. Ciência 

a Defensoria Pública e ao Ministério Público. Após o cumprimento de todas 

as determinações, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001213-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEC NEW DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 

VETERINARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

GERSON DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO RENATO BATISTA MEDEIROS (EXECUTADO)

C. R. BATISTA MEDEIROS & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001213-30.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

TEC NEW DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 

VETERINARIOS LTDA - ME EXECUTADO: C. R. BATISTA MEDEIROS & CIA 

LTDA, CANDIDO RENATO BATISTA MEDEIROS Vistos. Tendo em vista a 

que o executado até o presente momento ainda não pagou a referida 

dívida (Id. 9372632), o que demonstra a sua intenção em não quitar o 

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

eventuais ativos financeiros dos executados C R BATISTA MEDEIROS E 

CIA LTDA (CNPJ n° 02.490.105/0001-00) e CÂNDIDO RENATO BATISTA 

MEDEIROS (CPF n° 885.989.341-00), no valor de R$ 14.337,00 (quatorze 

mil trezentos e trinta e sete reais). É que, como se sabe, a penhora, como 

ato indispensável ao feito expropriatório, reveste-se de inegável interesse 

público, na exata medida em que serve à realização de um direito 

consubstanciado em título ao qual a lei confere eficácia executiva. E esse 

interesse público exige sejam tomadas todas aquelas providências 

judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido no título. Em 

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

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

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação. Diante 

dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o pedido 

de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora. Como se 

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

instituição financeira é medida precedente às demais. Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do executado (os), limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. 

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

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

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

embargos. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e consequente intimação das partes. Em sendo o valor 

bloqueado irrisório, será realizado o seu desbloqueio quando este for 

absorvido pelo pagamento das custas, nos termos do artigo 836 do CPC. 

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

indique bens penhoráveis do executado certos e determinados, no prazo 

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

921, inciso III, do CPC/15. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 29 de 

Agosto de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003319-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA CARMO OAB - 707.436.401-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO APARECIDO GONCALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003319-28.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): S. C. G. RÉU: CELSO APARECIDO GONCALVES Vistos. 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. Processe-se em segredo de 

justiça (CPC/2015, art. 189, II) e com isenção de custas. Quanto ao pedido 

de fixação de alimentos provisórios em favor do menor, uma vez 

comprovada à relação de parentesco (certidão de nascimento juntada nos 

autos), tal pedido deve ser DEFERIDO. Assim, diante da inexistência de 

prova acerca dos reais ganhos atuais do requerido, ARBITRO os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

atualmente correspondente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e 

vinte centavos), que serão devidos a partir da citação e prosseguir até 

decisão final da causa, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, sob 

as penas da lei, devendo o valor ser entregue diretamente a genitora, 

conforme requerido na inicial. Em análise sistemática da nova ordem 

processual imposta pelo vigor do CPC/15, em especial quanto ao disposto 

no parágrafo único do art. 693, no caput do art. 695 e no art. 697, 

vislumbra-se adequação do rito especial previsto na Lei de Alimentos para 

com o novo Procedimento Comum das ações de família. Assim, CITE-SE 

pessoalmente a parte ré, mediante expedição de carta precatória, para 

comparecer à audiência de mediação e conciliação que será realizada 

pelo CEJUSC desta Comarca no dia 13 de novembro de 2018, às 13h00, 

observando-se o disposto no § 1º do art. 695 do CPC/2015 (o mandado de 

citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo) e que a citação deverá 

ocorrer com antecedência mínima de 15 dias da data supra designada 

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

audiência acompanhada de seu advogado, ou, de Defensor Público (CPC, 

art. 695, § 4º). CONSIGNE-SE, por fim, 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). INTIMEM-SE a parte autora 

para comparecer à audiência supra designada. NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público e a Defensoria Pública. PROVIDENCIE a Secretaria de Vara o 

cadastramento do (a) menor junto ao Sistema PJe, no polo ativo, também 

na qualidade de autor (a). PROVIDENCIE, também, o necessário para 

publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), 

observado os critérios de publicação para as ações que tramitam em 

segredo de justiça. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 14 de setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001646-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR AMARAL DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001646-97.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: 

VALMIR AMARAL DE QUEIROZ Vistos. Trata-se de execução fiscal 

ajuizada pela exequente, pessoa jurídica de direito público, qualificada nos 

autos, em face do (a) executado (a), igualmente qualificado (a). A parte 

exequente pugnou pela extinção da demanda ante a satisfação do crédito 

exequendo (Id. 14258659). Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. Inicialmente, recebo a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais. Ademais, compulsando os autos, vejo que o feito 

alcançou o seu objetivo, inclusive, tendo o executado já depositado o 

pagamento referente a honorários. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15, 

considerando que foi satisfeita a obrigação. Sem condenação em 

honorários e custas, haja vista que não houve a triangularização 

processual e o ente público é isento em relação as custas. Após o trânsito 

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

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

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001735-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA CAVALHER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001735-23.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: 

JOSE DA SILVA CAVALHER Vistos. Trata-se de execução fiscal ajuizada 

pela exequente, pessoa jurídica de direito público, qualificada nos autos, 

em face do (a) executado (a), igualmente qualificado (a). A parte 

exequente pugnou pela extinção da demanda ante a satisfação do crédito 

exequendo (Id. 13477543). Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. Inicialmente, recebo a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais. Ademais, compulsando os autos, vejo que o feito 

alcançou o seu objetivo, inclusive, tendo o executado já depositado o 

pagamento referente a honorários. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15, 

considerando que foi satisfeita a obrigação. Sem condenação em 

honorários e custas, haja vista que não houve a triangularização 

processual e o ente público é isento em relação as custas. Após o trânsito 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001034-33.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE CAMPOS RAMPAZO (AUTOR(A))

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

NEIRE PERPETUA DA SILVA RAMPAZO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NILSON (RÉU)

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

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

nos termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca da 

Correspondência Devolvida sob Id 15376621, no prazo de 5 (cinco) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001281-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

RAFAEL GOMES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Seguridade 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 15380099; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, ao teor do 

Art. 350 do CPC, bem como acerca do Laudo Pericial sob Id 14302980, no 

prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 144727 Nr: 5564-97.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIeCdCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca da Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça encartada nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002095-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE ERICA DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

AARAO LINCOLN SICUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002095-55.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

GISLAINE ERICA DA SILVA PINTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Trata-se de ação de indenização por 

cobrança indevida com reparação por danos morais com pedido de tutela 

de urgência proposta por Gislaine Erica da Silva Pinto contra Banco 

Bradesco Financiamentos S/A, ambos devidamente qualificados. Alega a 

autora que contraiu uma cédula de crédito bancário (n° 4368227809) no 

valor de R$ 14.009,50 (quatorze mil e nove reais e cinquenta centavos) 

para adquirir um veículo, sendo que as parcelas seriam divididas em 48 

(quarenta e oito) vezes. Argumenta que não obstante ao pagamento 

regular a parte requerida insistentemente cobra por parcelas em tese já 

quitadas e mesmo com a parte autora comprovando já ter realizado o 

pagamento de determinadas parcelas a parte demandada alega que a 

requerente está inadimplente em relação ao contrato pactuado entre as 

partes. Por tais razões, pleiteia tutela de urgência para a exclusão do 

nome do cadastro de inadimplentes e, no mérito, a declaração de 

cobranças indevidas de parcelas, por já terem sido pagas e, 

consequentemente, a condenação de requerida ao pagamento de 

indenização. A inicial veio instruída com diversos documentos. Em 

despacho de Id. 13609335 foi determinada a emenda da inicial, a fim de 

que a parte autora comprovar sua hipossuficiência, o pagamento das 

parcelas que, em tese, estavam sendo cobradas indevidamente, bem 

como quanto ao interesse em realizar audiência de conciliação. A parte 

autora emendou a inicial (Id. 14063705). 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 ao menos nesta fase de 

análise sumária a autora comprovou ter realizado o pagamento do crédito 

ao qual se embasa a inscrição no SCPC. Destaca-se que como se aufere 

do documento dos autos, a requerente contratou junto à requerida crédito 

por intermédio do contrato de n° 4368227809 (Id. 13584598) e carta do 
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SCPC indica o contrato retro como de origem da dívida. Logo, com as 

juntadas dos comprovantes de pagamento de Id. 14063795 em apreciação 

liminar do pedido, entendo que resta demonstrado o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, uma vez que há dívida junto à 

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

referido valor, portanto, a continuidade de seu nome no rol de maus 

pagadores pode lhe causar prejuízos. Por fim, quanto à audiência de 

conciliação, nos moldes do art. 334 será designado o ato, a não ser que 

se mostrem as hipóteses previstas no § 4º do mesmo artigo, o que não 

vislumbro nos autos, assim, em observância a sistemática do Código de 

Processo Civil designo o ato. 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 RETIRADA do nome da autora dos órgãos 

de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, relativo aos contratos 

descritos na inicial, até posterior deliberação deste Juízo, ou, até decisão 

final da causa, sob pena de multa diária, que fixo desde já em R$ 200,00 

(duzentos reais), devendo a Secretaria 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 23 de outubro de 2018, às 13h40min 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. 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) Por fim, 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.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002182-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL (ADVOGADO(A))

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES (ADVOGADO(A))

PAULO POLIZELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA DE ANDRADE POLIZELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002182-45.2017.8.11.0007. REQUERENTE: PAULO 

POLIZELLI REQUERIDO: MARISTELA DE ANDRADE POLIZELLI Vistos. 

Tendo em vista que a interditada não constituiu advogado nos autos, nos 

termos do art. 752, § 2º, do CPC/15, NOMEIO A DEFENSORIA PÚBLICA 

como curadora especial. Assim, INTIME-SE a Defensoria Pública, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para querendo impugnar o pedido. Transcorrido 

o prazo, CERTIFIQUE-SE e nos termos do art. 178, inciso II, do CPC/15, 

ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público, para, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar seu parecer quanto ao caso. Juntada a cota 

ministerial, voltem-me os autos conclusos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002647-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. P. D. S. (EXEQUENTE)

NILTON DE SOUZA ARANTES (EXEQUENTE)

NILTON DE SOUZA ARANTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIELLE VILELA CESAR LARANJEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002647-54.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: A. L. P. D. S. e outros Advogado(s) do reclamante: NILTON 

DE SOUZA ARANTES EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Ana Luiza Peres de 

Souza, representada por seu genitor Nilton de Souza Arantes contra Azul 

Linhas Aéreas, todos qualificados nos autos. Em ato ordinatório promovido 

pela Secretaria da Vara, a parte executada foi intimada para efetuar o 

cumprimento espontâneo da obrigação (id 14395674). A parte executada 

peticionou nos autos informando o cumprimento voluntário da obrigação, 

pugnando pela extinção do feito em razão do pagamento, com fulcro no 

artigo 924, II, do CPC/15 (id 14476045). Juntou, com a manifestação, o 

comprovante de depósito bancário (id 14476033). A parte exequente 

requer a liberação do dinheiro depositado em juízo pela parte contrária 

para a conta bancária indicada em sua manifestação (id 14520482). 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

Decido. Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo, 

consoante demonstra o comprovante de depósito bancário acostado aos 

autos. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, 

nos termos do artigo 924, II, do CPC/15, considerando que foi satisfeita a 

obrigação. Em cumprimento ao artigo 1º do Provimento n. 68/2018 do CNJ, 

intime-se a parte contrária para, querendo, se manifestar, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), quanto ao levantamento do valor. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se. Após fluido o prazo de 02 

(dois) dias úteis do esgotamento do prazo concedido para a manifestação 

da parte executada, conforme disposto no art. 1º, § 1º, do Provimento n. 

68/2018 do CNJ, o que deverá ser certificado, EXPEÇA-SE alvará judicial 

para o levantamento do dinheiro depositado espontaneamente, devendo a 

quantia ser transferida para a conta bancária indicada no id 14520482. 

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios. Após o 

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

baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 13 

de setembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001103-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA - ME (RÉU)

ALVARO PINTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (RÉU)
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KARINA ALVES CAMPOS (ADVOGADO(A))

FABIO JORGE BOUERE DAHER (ADVOGADO(A))

BETANIA DAS GRACAS MENDES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001103-31.2017.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA 

SANTINA DOS SANTOS RÉU: JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE 

ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME, EMANUEL RIBEIRO 

FERNANDES - ME Vistos. Cuida-se de embargos declaratórios opostos por 

Maria Santina dos Santos em face de sentença proferida ao Id. 13734394, 

sob a alegação de que a mencionada sentença foi omissa ao não dispor 

quanto aos honorários sucumbenciais. A certidão de Id. 13887594 atesta 

a tempestividade dos embargos. Intimada para se manifestar a parte 

embargada quedou-se inerte (certidão de Id. 14867582). Vieram-me os 

autos à conclusão. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. De 

início, cumpre registrar que, os embargos de declaração é disciplinado 

pelo artigo 1.022, o qual dispõe que os mesmos são cabíveis contra 

qualquer decisão judicial, "in verbis": “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

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

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

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

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

condutas descritas no art. 489, § 1o.” Nas palavras de Francisco Oliveira 

Filho, “obscuro é o ato decisório ambíguo, capaz de propiciar 

interpretações díspares; contraditório é aquele cujas asserções, porque 

contrastantes, se apresentam de entendimento inconciliável, e omisso é o 

que silencia acerca de pontos arguidos, hipótese inexistente na hipótese" 

(EDMS n. 5.884, da Capital, rel. Des. Francisco Oliveira Filho). No caso em 

tela, o embargante pretende que seja sanada a omissão existente na 

sentença de Id. 13734394, haja vista que a parte embargada não foi 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo tendo 

sucumbindo. Destarte, não obstante ao argumento da parte embargante, 

entendo que ao invés de omissão ocorreu erro material, pela não 

observação do princípio da sucumbência, que impõe ao vencido o 

pagamento das verbas correspondentes, assim, considero adequado o 

provimento dos embargos para sanar o referido erro, tendo em vista que o 

dispositivo sentencial destoa dos princípios que regem o Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, RECEBO os embargos de declaração 

opostos para DAR-LHES PROVIMENTO e reconhecer a existência de erro 

material na sentença de Id. 13734394, razão pela qual, retifico o parágrafo 

que versa sobre condenação em honorários, ficando o disposto com a 

seguinte redação: “CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas e 

honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15”. No mais, 

mantenho inalterados os demais pontos da sentença. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE a sentença até seu efetivo arquivamento.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002961-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

SIDNEI TADEU CUISSI (ADVOGADO(A))

VALDINEIA DIAS RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUND E CALDAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002961-97.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

VALDINEIA DIAS RODRIGUES RÉU: GUND E CALDAS LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por Taylani 

Dias de Paiva representada por sua genitora Valdineia Dias Rodrigues 

contra Gund e Caldas Ltda. ME (Nativa News), todos já qualificados. A 

inicial veio instruída com diversos documentos. Entre um ato e outro a 

parte autora informou a desistência do feito (Id. 15183794). Vieram os 

autos à minha conclusão. É o relatório. DECIDO. Analisando a demanda, 

denoto que a parte requerida não foi citada, de modo que a extinção do 

presente feito independe da concordância da parte adversa. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, CPC/2015. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015. 

CONDENO a autora no pagamento das custas e taxas processuais, 

todavia, SUSPENDO a exigibilidade, tendo em vista que lhe foram 

concedidos os benefícios da Justiça Gratuita. CERTIFICADO o trânsito em 

julgado, após as formalidades legais, ARQUIVE-SE os autos, com as 

baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a eventuais 

custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002476-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA CORDEIRO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002476-63.2018.8.11.0007. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANDREIA DA SILVA 

CORDEIRO - ME Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta 

por Bradesco Financiamentos contra Andreia da Silva Cordeiro, ambos já 

qualificados. A inicial veio instruída com diversos documentos. Entre um 

ato e outro a parte autora informou a desistência do feito (Id. 14792797). 

Vieram os autos à minha conclusão. É o relatório. DECIDO. Analisando a 

demanda, denoto que a parte requerida não foi citada, de modo que a 

extinção do presente feito independe da concordância da parte adversa. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, CPC/2015. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015. 

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e taxas processuais 

remanescentes se houverem. Sem condenação em honorários, pois a 

parte requerida sequer foi citada. Com a renúncia do prazo recursal, após 

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

de praxe, observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, 

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002346-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002346-73.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP EXECUTADO: 

ELIANE APARECIDA SANTANA Vistos. Trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial proposta pelo Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda. – 

EPP representada por Marcelo Vinicius de Miranda contra Eliane Aparecida 

Santana, todos devidamente qualificados. Ao Id. 14901044 as partes 

informaram que se autocompuseram. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando a manifestação de 

vontade das partes, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes 

e juntado ao Id. 14901044, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença, uma vez que são maiores, 

capazes e os direitos em questão são disponíveis. Via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. Na forma do art. 90, §§ 2° e 

3° do CPC, CONDENO as partes nas custas e despesas processuais, 

tendo em vista que não dispuseram quanto ao referido no acordo 

homologado, que serão divididas igualmente, isentando-os de pagamento 

de custas remanescentes. CONDENO, ainda a parte executada em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 9 de 456



honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos termos do art. 90, caput c/c art. 85, § 2º, ambos do CPC/15. 

Com o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001683-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

GEISA BELTRAME PALHANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001683-61.2017.8.11.0007. REQUERENTE: JOSE 

CARLOS PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: GEISA BELTRAME PALHANO 

Vistos. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

c/c partilha de bens proposta por José Carlos Pereira da Silva contra 

Geisa Beltrame Palhamo, ambos devidamente qualificados. Recebida a 

inicial foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita e designada 

audiência de conciliação (Id. 8274902). O ato foi parcialmente frutífero (Id. 

10781218). Entre um ato e outro, em sede de outra audiência de 

conciliação as partes se compuseram, consoante ata de Id. 14986018. Os 

autos vieram-me conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os acordos 

celebrados entre as partes e juntados aos Id’s. 10781218 e 14986018, 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença, uma vez que são maiores, capazes e os direitos em questão 

são disponíveis. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC/2015. CONDENO ambas as partes, no limite de 50% (cinquenta por 

cento) a cada uma, ao pagamento de taxas e custas processuais 

remanescentes se houverem (art. 90, § 3º, do CPC/15), ficando, no 

entanto, SUSPENSA a exigibilidade em relação a parte autora, nos termos 

do art. 98, § 3º, do CPC/15. Consigno que cada parte arcará com os 

honorários de seus patronos. Com a renúncia do prazo recursal, após as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001344-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CENIRA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001344-05.2017.8.11.0007. REQUERENTE: CENIRA 

FRANCISCA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária de amparo ao deficiente 

com antecipação de tutela proposta por Cenira Francisca da Silva contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. 

Alega a autora que possui diversas mazelas, quais sejam, “cardiopatia 

(CID 10 I 51), hipertensão (CID 10 I 10), arritmia (10 I 49), hérnia hiatal (10 

Q 10.1), esofagite (CID 10 K 20), gastrite antral (10 K 29), duodenite micro 

erosiva (CID 10 K 29.8), dislipidemia (CID 10 E 78), epigastralgia (CID 10 K 

29.7), artralgia generalizada (CID 10 M 25.5), reumatismo (CID 10 M 79.0), 

mucosa antral com erosões (CID 10 K 29.6), cefaléia (CID 10 R 51), 

odinofagia (CID 10 J 02), além de possuir sonda vesical demora (CID 10 N 

32.9) e realizar transfusão de sangue (CID 10 Z 51.3)” (sic. Id. 7224574), 

razão porque requereu a concessão do benefício assistencial 

administrativamente, sob NB 7025213510, mas, teve seu pedido negado 

pela autarquia. Salienta que em função de sua deficiência física, tem 

dificuldades nas tarefas cotidianas, necessitando da ajuda de terceiros 

para atividades simples. Por essas razões, pleiteou a concessão de tutela 

antecipada e, no mérito, a condenação do requerido à concessão do 

benefício de amparo assistencial, desde a data do requerimento 

administrativo. A Inicial veio instruída com diversos documentos. Em 

decisão de Id. 7230273 foi recebida a inicial, deferindo os benefícios da 

Justiça Gratuita e determinada a citação da parte requerida. Devidamente 

citado (AR de Id. 8154652) o requerido ofertou contestação, arguindo 

preliminarmente de prescrição e no mérito, pugnou pela improcedência da 

demanda (Id. 8675795). Houve a impugnação à contestação (Id. 9126740) 

e na manifestação de Id. 9206422 a autora requereu a designação de 

perícia médica, bem como realização de estudo social junto à requerente. 

A autarquia previdenciária informou não ter novas provas a produzir (Id. 

9667850). Em despacho saneador de Id. 9872443 foi nomeado perito para 

realização de perícia médica, bem como, determinada a realização de 

estudo socioeconômico. Laudo pericial aportado aos autos ao Id. 

11499093. Ao Id. 13895245 foi carreado aos autos o estudo social. Após 

os laudos foi dada oportunidade para ambas as partes se manifestarem. 

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

E DECIDO. Quanto a preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, está 

não merece prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu 

em 31/10/2016 e a ação foi ajuizada em 16/05/2017 (data do protocolo), 

portanto, longe de operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento 

da ação, assim, rejeito a preliminar manejada pela autarquia ré. Posto isto, 

REJEITO a preliminar de prescrição elencada pela requerida. Estando 

devidamente instruído o feito e não havendo preliminares a serem 

decididas, passo ao julgamento do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC/2015, não havendo necessidade de dilação probatória. 

Nota-se que no presente caso a controvérsia do embate recai apenas 

sobre dois aspectos, quais sejam, o fato de a autora sofrer, ou não, de 

deficiência (física/mental/intelectual ou sensorial) que lhe tragam 

impedimentos de longo prazo, bem como, se atende ao requisito 

econômico para o fim de concessão do benefício pleiteado. Pois bem. O 

benefício de amparo assistencial foi instituído para garantir a subsistência 

da parcela da população impossibilitada de trabalhar e sem meios próprios 

de subsistência, devido à idade avançada ou por ser portadora de 

deficiência, independentemente de qualquer reciprocidade contributiva. 

Para fazer jus ao benefício, o portador de deficiência, além de comprovar 

a doença incapacitante, deve demonstrar a hipossuficiência financeira 

familiar, nos termos do artigo 203, V da Carta Magna: “Art. 203. A 

assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: (…); V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei”. A matéria foi regulamentada pela Lei nº 8.742/93, 

que dispõe sobre a organização da assistência social, estabelecendo em 

seu artigo 20 o seguinte: “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. § 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta 

pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. § 2o 

Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 3o 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência 

ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 

quarto) do salário-mínimo. (…)”. Deste modo e, sem sombra de dúvidas, a 

concessão do benefício de amparo assistencial restringe-se à 

comprovação, pelo requerente, do preenchimento cumulativamente de dois 

requisitos, quais sejam ser portador de deficiência que lhe traga limitações 

de longo prazo, e possuir renda familiar “per capita” inferior a ¼ do salário 

mínimo vigente. Nesta toada, consta no laudo pericial juntado ao Id. 

11499093 que a autora possui impedimentos para realizar atividades 

cotidianas, bem como o estudo social (Id. 13895245) realizado com a parte 

requerente confirmou que esta necessita de auxílio para subsistir, não 

havendo qualquer notícia de renda fixa, o que configura que o benefício 

de prestação continuada a ela é imprescindível para manter sua 

existência. Vale ressaltar que o presente benefício, assim como os 
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demais, se concedido, pode sofrer alteração, isto, caso haja comprovada 

melhora da situação anteriormente averiguada, podendo, inclusive, ser 

suspenso/revogado tal benefício. Por oportuno, vale registrar que o 

significado para o termo incapacidade assinalado pela Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS) deve ser buscado na realidade do mundo da 

vida, com atenção redobrada sobre suas contradições insuperáveis. Das 

informações colacionadas no laudo pericial, percebo que a dificuldade 

criada a requerente por sua deficiência física tem o condão de lhe tirar 

sua independência, haja vista que até para os afazeres domésticos 

necessita de ajuda. Portanto, entendo estar provado o requisito da 

incapacidade da parte autora. Destarte, a deficiência apresentada pela 

autora preenche um dos requisitos legais para obtenção do benefício 

pleiteado, qual seja o da incapacidade, nos resta, agora, avaliar tocante à 

condição da família de prover a manutenção da autora. No ponto, cumpre 

salientar, que o segundo requisito, regido pelo § 3º do artigo 20 da Lei nº 

8.742/93 (possuir renda familiar inferior a ¼ do salário mínimo vigente), 

deve ser avaliado com maior ponderação, isto, a fim de se atingir o cunho 

social para o qual a LOAS foi criado, visualizando-se, para tanto, a 

situação de miserabilidade da parte autora. Assim, para melhor visualizar o 

campo socioeconômico da parte autora, realizou-se o estudo de Id. 

13895245, não sendo possível auferir qualquer renda em favor da 

requerente. “In casu”, tenho que restou comprovada a situação de 

miserabilidade da parte autora, uma vez que embora a renda “per capita” 

de grupo familiar é inferior a ¼ do salário mínimo, é de se destacar que a 

família é composta apenas por ela, desta forma, a mesma não apresenta 

capacidade de gerir sua vida sozinha, cumprindo, pois, o requisito do 

artigo 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93. Por fim, cumpre ressaltar que o 

benefício em questão possui caráter nitidamente assistencial, ou seja, 

deve ser destinado àquele que dele necessita e comprove sua 

necessidade, o que é o caso dos autos. Tocante ao termo inicial, este 

será da data do requerimento administrativo (17/06/2015 - Id. 4547837), 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. 

Afasta-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, porquanto o deslinde da 

controvérsia requer apenas a análise de matéria exclusivamente de 

direito. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para 

a concessão do benefício assistencial de prestação continuada é a data 

do requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da citação. 

Agravo regimental improvido. (Superior Tribunal de Justiça STJ; 

AgRg-REsp 1.532.015; Proc. 2015/0112835-7; SP; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 14/08/2015)“. Destarte, comprovados os 

requisitos legais para obtenção do benefício do amparo social, imperiosa 

se faz a concessão do mesmo. DISPOSITIVO Nos termos do art. 490, do 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora Cenira 

Francisca da Silva e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, nos seguintes termos: a) A IMPLANTAR o benefício de amparo 

assistencial a pessoa portadora de deficiência, desde a data do 

requerimento administrativo (31/10/2016 – Id. 7225999), com renda mensal 

equivalente a um (01) salário mínimo; b) A efetuar o PAGAMENTO das 

parcelas retroativas quanto ao benefício de amparo assistencial a pessoa 

portadora de deficiência, desde o requerimento administrativo 

(31/10/2016), até a data imediatamente anterior à sua implantação (DIP), 

devendo sobre tais parcelas, incidir juros de mora, a partir da citação 

(súmula nº 204, do STJ), de 1% a.m. até a edição da Lei nº 11.960/2009, 

quando então serão devidos no percentual de 0,5% a.m., e correção 

monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela; c) 

Por derradeiro, CONCEDO os efeitos da antecipação de tutela. OFICIE-SE 

ao requerido, observando-se o disposto no art. 387 da CNGC-MT, 

REQUISITANDO A IMPLANTAÇÃO do benefício, consignando-se o prazo 

máximo de trinta (30) dias, com as correspondentes advertências 

decorrentes da inércia. Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios que FIXO no importe de dez por cento (10%) 

sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações 

vencidas até a data da prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do 

CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de condenar o requerido no 

pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da 

Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual 

nº 7.603/01). Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). 

Por fim, em cumprimento ao disposto no artigo 1.288 da CGNC-MT segue 

ementa: “a) Segurado: Cenira Francisca da Silva. b) Benefício: Amparo 

Assistencial ao Portador de Deficiência. Lei nº 8.742/93 (LOAS). c) Renda 

mensal atual: R$ 00,00 (zero). d) Direito ao recebimento das parcelas 

atrasadas reconhecido desde a data do requerimento administrativo 

(31/10/2016), até sua efetiva implantação”. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003106-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

ELIAS FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIELLE VILELA CESAR LARANJEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003106-56.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ELIAS FERREIRA DE ANDRADE Advogado(s) do 

reclamante: ELSON CRISTOVAO ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

proposta por Elias Ferreira de Andrade em face de Ympactus Comercial 

Ltda (nome fantasia Telexfree), representados por Carlos Roberto Costa e 

Carlos Nataniel Wanzeler, todos qualificados nos autos, objetivando a 

liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco/AC nos autos da ação civil pública sob nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. No id 10810541 foi determinada emenda à inicial, para a parte 

autora trazer aos autos, documentos suficientes para comprovar à 

alegada hipossuficiência de recursos financeiros. Manifestação da autora 

no id 11029028. Na decisão proferida no id 12620315 o pedido de 

assistência judiciária gratuita foi indeferido, tendo sido determinada a 

intimação do autor para promover o recolhimento das custas e taxas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Intimada para tanto, 

deixou escoar o prazo sem o atendimento da determinação supra, 

conforme atesta a certidão de id 13727012. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. O artigo 290 do 

Código de Processo Civil dispõe que “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 no prazo de 15 (quinze) 

dias”. O autor foi intimado para recolher as custas processuais devidas, 

porém mesmo sob pena de indeferimento da inicial, quedou-se inerte, 

consoante certificado no id 13727012. O TJMT tem entendido: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONTRA A DECISÃO INDEFERITÓRIA DESPROVIDO PELO TRIBUNAL – 

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA À FALTA DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

– DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – DESÍDIA INJUSTIFICÁVEL 

CONFIGURADA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, 247 ART. – 

SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O cancelamento 

da distribuição da petição inicial por falta de recolhimento de custas 

processuais independe de intimação prévia da parte para adoção dessa 

providência. Precedentes (REsp 1361811/RS) (Ap 83608/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018). Diante do exposto, 

e considerando a ausência de recolhimento das custas necessárias para 

a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, ambos do Código 

de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 14 de setembro de 2018. 

Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001372-07.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA MARIA DE BARROS (AUTOR(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO (ADVOGADO(A))
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JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001372-07.2016.8.11.0007. AUTOR(A): VITORIA 

MARIA DE BARROS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 

- INSS Vistos. Trata-se ação previdenciária de aposentadoria por invalidez 

– auxílio doença proposta por Vitória Maria de Barros em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Alega a 

autora que na data de 16/12/2015 requereu, junto à autarquia requerida, a 

concessão do benefício de auxílio doença, NB 612820412-4, que foi 

indeferido em 19/05/2016, sendo o pedido de prorrogação indeferido. 

Aduz que possui lordose acentuada com redução do espaço 

intervertebral L5 e L1, tendo ainda problemas nos joelhos, 

impossibilitando-a de exercer atividades remuneratórias. Por essa razão, 

requer a antecipação de tutela e, ao final, a condenação do requerido a 

conceder-lhe o benefício de auxílio doença, desde a data do requerimento 

administrativo, ou, alternativamente, conceder o benefício de 

aposentadoria por invalidez, caso constatada a incapacidade definitiva. A 

inicial veio instruída diversos documentos. Pela decisão de Id. 4867170 a 

inicial fora recebida, bem como foram deferidos os benefícios da Justiça 

Gratuita e determinada a realização de perícia médica. Laudo pericial 

carreado aos autos (Id. 9174415). Ao Id. 9929399 o requerido apresentou 

contestação, suscitando preliminar de prescrição, requerendo, 

subsidiariamente, o julgamento improcedente dos pedidos iniciais da 

presente demanda. Ao Id. 10784956 a requerente apresentou impugnação 

à contestação. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico que a parte 

requerida suscitou preliminar de prescrição, razão pela qual neste 

momento que passo a apreciá-la. Sem muitas digressões, a preliminar de 

prescrição, não merece ser acolhida, tendo em vista que a decisão 

administrativa que indeferiu a continuação do auxílio saúde, na via 

administrativa, deu-se em 19/05/2016 (Id. 4504079) e o ajuizamento da 

demanda foi em 16/12/2016, portanto, não havia decorrido mais do que 

alguns meses, destoando por completo do período prescricional aplicável 

ao presente caso (quinquenal). Além do mais, é fato que se trata de 

preliminar genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto às 

parcelas que se pretende ver aplicadas à matéria prescricional, 

sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. Sendo assim, 

REJEITO a preliminar suscitada pela parte ré. Pois bem. Estando o 

processo devidamente instruído, e não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, passo ao julgamento do mérito. Consiste, então, o cerne da 

questão em comento, em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum 

momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 

postulado. Em relação à Seguridade Social, a Constituição Federal de 

1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: “A seguridade social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social”. Segundo a Lei Previdenciária: 

“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91). Nesta 

medida, os requisitos para a concessão do auxílio-doença são os 

seguintes: “1) vínculo do segurado com a Previdência Social; 2) 

incapacidade temporária para o trabalho; 3) carência de 12 contribuições 

mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção dos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como, nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três (03) anos, de acordo com os critérios 

de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe 

confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado (art. 26, II, da LB)”. Por sua vez, o laudo pericial encartado 

ao Id. 9174415 atesta que a requerente além dos males descritos na inicial 

possui cardiopatia hipertensiva, espondiloartrose lombrar, tendinopatia nos 

joelhos e déficit visual, tendo inclusive passado por cirurgia para corrigir 

catarata. Destaca-se que o referido laudo expõe que em 2015 teria sido a 

origem da incapacidade da autora, sendo que a doença é evolutiva e limita 

a requerente até nas tarefas cotidianas, classificando a incapacidade da 

demandante como total. Sendo assim, pode-se concluir que a autora se 

encontra incapacitada para o trabalho, não reunindo, pois, condições de 

continuar o labor que regularmente exercia (lavadeira). Todavia, as 

condições pessoais da segurada devem ser avaliadas dentro de seu 

contexto social, se considerada sua idade, aptidões, grau de instrução, 

limitações físicas que irão acompanhá-lo dali para frente, bem como a 

diminuição do nível de renda que a nova profissão poderá acarretar. A 

jurisprudência manifesta-se no mesmo sentido: “INTERESSE DE AGIR. 

ALTA PROGRAMADA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO 

SEGURADO. TERMO INICIAL. (...) A circunstância de ter o laudo pericial 

registrado a possibilidade, em tese, de serem desempenhadas pelo 

segurado funções laborativas que não exijam esforço físico no uso das 

mãos e braços, não constitui óbice ao reconhecimento do direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez quando, por suas condições 

pessoais, aferidas no caso concreto, em especial a idade e a formação 

acadêmico-profissional, restar evidente a impossibilidade de reabilitação 

para atividades que dispensem o uso de força física, como as de natureza 

burocrática. Cabível o restabelecimento do auxílio doença desde que 

indevidamente cessado, frente à constatação de que nesta ocasião o 

segurado já se encontrava impossibilitado de trabalhar, e a respectiva 

conversão em aposentadoria por invalidez na data do laudo pericial, 

quando constatada, no confronto com os demais elementos de prova, a 

condição definitiva da incapacidade. (TRF-4 - APELREEX: 

195536920144049999 PR 0019553-69.2014.404.9999, Relator: TAÍS 

SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 28/07/2015, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 12/08/2015)” – grifei. Tocante ao requisito de 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de outra atividade que 

possa garantir a subsistência da trabalhadora e não consta nenhuma 

informação nos autos de seu grau de instrução, mas sabe-se que à época 

da propositura da ação a requerente possuía 70 (setenta) anos, sendo 

muito difícil nesta faixa etária se adaptar a funções que jamais teve 

contato, o que evidência que a reabilitação seria extremante dificultosa, 

senão impossível, relembrando que o laudo pericial consignou que a 

incapacidade do autor é permanente e total, assim, entendo que a 

requerente faz jus a aposentadoria por invalidez, haja vista que 

preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei 8.213/91, in verbis: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Neste sentido, colaciono jurisprudência sobre o tema: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. 

JULGAMENTO OCORRIDO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 

POSSIBILIDADE DE O PROVEITO ECONÔMICO SUPLANTAR O LIMITE DO 

§2º DO ART. 475 DO REFERIDO DIPLOMA PROCESSUAL. REEXAME 

NECESÁRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ DEVIDA. (...) 2. A concessão do auxílio-doença ou da 

aposentadoria por invalidez pressupõe a existência de incapacidade para 

o exercício do seu labor habitual (sendo que para o último benefício tal 

incapacidade deve ser total e definitiva). (...) 4. Recorde-se que, uma vez 

reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as 

condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de 

aposentadoria por invalidez (Súmula 47 da TNU), benefício que se mostra 

adequado para a situação, pois o segurado está permanentemente 

incapacitado para o seu labor, é pessoa com 55 anos, com baixa 

escolaridade, habituado ao trabalho braçal e residente em zona rural, 

sendo pouco provável que adquira novos conhecimentos para o exercício 

de outras atividades de natureza preponderantemente intelectual. 5. 

Qualidade e carência incontrastáveis, uma vez que a prova técnica 

demonstra que a incapacidade antecede à cessação do auxílio-doença, 

posto a termo pelo INSS em 02/05/2005 (fls. 55). (...) (ACORDAO 
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00472647120154019199, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE 

SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 DATA:04/06/2018 PAGINA:.)”. Assim, levando em conta a 

legislação vigente, as provas carreadas nos autos, bem como as 

condições pessoais da requerente, a aposentadoria por invalidez é 

adequada, ante a dificílima recolocação da autora no meio de trabalho. 

Destarte, da simples análise do quadro clínico da requerente, comprovado 

pela perícia, das atividades que costumava desenvolver (lavadeira), é de 

se concluir pela impossibilidade de desempenhar a atividade laborativa 

anteriormente desenvolvida, sendo que, em virtude de sua atual idade 72 

(setenta e dois) anos, verificada a impossibilidade de reabilitação no 

mercado de trabalho geral, motivo pelo qual, resta-nos analisar sua 

condição de segurada. Em sede de contestação o requerido alegou que a 

autora não possui qualidade de segurada, contudo, o fez de modo 

genérico, não sendo o suficiente para afastar a qualidade de segurada da 

demandante. Ademais, o extrato CNIS juntado pelo requerido demonstra 

que a autora recolheu valores em favor da previdência de 01/06/2012 a 

31/08/2017, tendo, portanto, contribuído por cerca de 60 (sessenta) 

meses. Além do que, como cediço, no que pertine ao período de carência 

necessário à concessão na maioria dos benefícios previdenciários, in 

casu, não se aplica, conforme preconizado pelo art. 26 da Lei nº 8.213/91. 

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 

(…); II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de 

acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do 

trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime 

Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e 

afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e 

do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os 

critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que 

lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado; (…)”. Assim sendo, resta caracterizada a qualidade de 

segurada da autora. Tocante ao termo inicial do benefício resta 

sedimentado pela jurisprudência que, nos casos em que não é possível 

especificar a data de início da incapacidade, este será da data do 

indeferimento do pedido administrativo que se deu em 19/05/2016. Sobre o 

tema, vejamos: “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. LOAS. ART. 203, V, DA CF/88. LEI 8.742/93. PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIENCIA FÍSICA E/OU MENTAL. PERÍCIA MÉDICA. 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E PARA A VIDA INDEPENDENTE. 

ESTUDO SOCIOECONÔMICO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. (...) 8. O 

termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento 

administrativo e, na sua ausência, a partir da citação, conforme definição 

a respeito do tema em decisão proferida pelo e. STJ, em sede de recurso 

representativo da controvérsia (REsp 1369165/SP), respeitados os limites 

do pedido inicial e da pretensão recursal, sob pena de violação ao 

princípio da ne reformatio in pejus. (...) (AC 0006669-25.2018.4.01.9199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA 

TURMA, e-DJF1 DATA:04/09/2018 PAGINA:.)” grifei. Por fim, restando 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

aposentadoria por invalidez, imperiosa se faz a procedência total dos 

pedidos contidos na presente demanda. DISPOSITIVO Nos termos do art. 

490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora 

Vitória Maria de Barros e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, nos seguintes termos: a) A IMPLANTAR o benefício de 

aposentadoria por invalidez, desde a data do indeferimento do pedido 

administrativo (19/05/2016 – Id. 4504079); b) A efetuar o PAGAMENTO 

das parcelas retroativas do benefício de aposentadoria por invalidez, 

desde a data do indeferimento administrativo (19/05/2016 – Id. 4504079), 

até a data imediatamente anterior a sua efetiva implantação, devendo 

incidir juros de mora, a partir da citação, de 0,5% a.m., nos termos da Lei 

nº 11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais desde o 

vencimento de cada parcela; c) Por derradeiro, ante a decisão supra, 

CONCEDO à requerente Vitória Maria de Barros TUTELA DE URGÊNCIA, 

conforme pleiteado na inicial determinando a IMPLANTAÇÃO do beneficio 

de aposentadoria por invalidez, no prazo de trinta (30) dias. Já que o 

perigo de dano é evidente e trata de verba de caráter alimentar. OFICIE-SE 

ao requerido, observando-se o disposto no artigo 387 da CNGC/MT, 

requisitando a implantação do benefício, consignando-se o prazo máximo 

de trinta (30) dias, com as correspondentes advertências decorrentes da 

inércia. Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios que FIXO no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do 

STJ). DEIXO de condenar o requerido no pagamento das custas 

processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, 

§ 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). 

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da 

condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 (um mil) 

salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Por 

fim, em cumprimento ao disposto no artigo 1.288 da CGNC/MT segue 

ementa: “a) Segurado(a): Vitória Maria de Barros. b) Benefício: 

Aposentadoria por invalidez. c) Renda mensal: Prejudicado. d) Direito ao 

recebimento das parcelas atrasadas desde o indeferimento do pedido na 

via administrativa (19/05/2016), até sua efetiva implantação”. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado 

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

de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001335-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

PELMEX MS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001335-43.2017.8.11.0007. REQUERENTE: 

PELMEX MS LTDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. 

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela 

antecipada ajuizada por Pelmex MS Ltda. em face do Município de Alta 

Floresta-MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

Alega que o Procon Municipal instaurou o procedimentos administrativo nº 

0116-002.423-0 em razão da reclamação do consumidor Francisco Reis 

da Silva que adquiriu o produto Cama Box Pelmex Acopl Spin – NF 9366, 

Serie 091, pela quantia de R$ 869,00 (oitocentos e sessenta e nove reais), 

sendo que, no primeiro dia de uso o produto teria se desfiado. Informa que 

o órgão de defesa ao consumidor expediu a notificação solicitando o 

comparecimento da autora nas audiências preliminares para que ela 

prestasse esclarecimentos, o que foi feito juntando a defesa no processo 

administrativo, contudo o Procon julgou procedente as reclamações, 

declarando a revelia da autora, por esta ter faltado à audiência designada, 

mesmo tendo sido notificada para tanto, aplicando multa no valor de R$ 

12.000,00 (doze mil reais). Por tais razões, em sede de antecipação de 

tutela, pugnou pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa 

imposta à autora, para o fim de se determinar que o réu se abstenha de 

inscrever o suposto débito na dívida ativa. No mérito, pugna pela 

declaração de nulidade do processo administrativo nº 0116-002.423-0. 

Alternativamente, em caso de não acolhimentos dos pedidos, pugna pela 

redução da multa aplicada por ela não condizer com os parâmetros do 

caso. O pedido veio instruído com diversos documentos. Recebida a 

inicial, foi concedida a tutela antecipada, a qual foi condicionada ao 

depósito judicial referente ao valor da multa, tendo sido determinada a 

citação da parte requerida (Id. 7324748). Foram interpostos embargos de 

declaração (Id. 7825484), que apesar de conhecidos não foram acolhidos 

(Id. 8163169). O requerido devidamente citado ofertou contestação (Id. 

8674969). A autora informou a interposição de agravo de instrumento (Id. 

8347201). A requerente em manifestação de Id. 9727481 pugnou pela 

juntada de comprovante de depósito em relação ao caução e 

consequentemente a suspensão da exigibilidade da multa administrativa. 

Impugnação à contestação ao Id. 9872368. O feito foi impulsionado para 

que às partes a especificassem as provas que ainda pretendiam produzir 

(Id. 9878724). Ao Id. 9989359 a parte autora se manifestou pelo 

julgamento antecipado da lide. Por sua vez o requerido ao Id. 10061207 se 

pronunciou também pelo julgamento antecipado. Vieram os autos 

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

Inicialmente, cumpre registrar que o caso em apreço é hipótese que 

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

CPC/15, não havendo a necessidade de dilação probatória. Na presente 

ação a autora pretende a anulação de atos perpetrados pela 

Administração Pública, no caso o requerido, não se aplicando, portanto, 
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nenhuma das regras de suspensão das ações e execuções, nos termos 

da Lei n. 11.101/05. A autora pleiteia a anulação do processo 

administrativo 0116-002.423-0 em razão da reclamação do consumidor 

Francisco Reis da Silva que culminou em multa administrativa contra a 

empresa. Como se sabe, o PROCON é um órgão integrante do Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, 

possuindo competência para lavrar autos de infração, objetivando a 

proteção dos interesses dos consumidores, estabelecendo que no âmbito 

de sua competência, na esfera estatual ou municipal, caberá fiscalizar e 

aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n 8.078/90 (artigos 3º, 

inciso X e 4º, inciso III, ambos do Decreto n. 2.181/97). Quanto à atuação 

do Judiciário, vale ressaltar que sobre as decisões administrativas 

daquele órgão se limita à sua legalidade ou não, como tem entendido a 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. 

DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA 

DE INFORMAÇÃO. LEGALIDADE DE MULTA APLICADA. O Poder Judiciário 

não pode revisar o mérito das decisões administrativas, como se fosse 

sua instância revisora, mas tão comente verificar a legalidade do ato 

praticado Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo Inexiste ilegalidade da 

multa aplicada pelo PROCON à empresa que ignora as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor e deixa de prestar informações devidas. 

Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10223150019907001 

MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 27/09/2017, Câmaras 

Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017)”. Pois bem. O 

PROCON aplicou multa à autora pelos fatos narrados no processo 

administrativo n° 0116-002.423-0, juntado a inicial. O art. 5º, inciso LV, da 

CF/88, assegura aos litigantes, em processo judicial e administrativo e aos 

acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa. E no caso dos autos, 

vejo que os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como o da 

verdade real foram observados pela Administração Pública, consoante se 

vê na cópia do processo acostada no caderno processual. Frisa-se, que 

a sanção foi aplicada em decorrência da insatisfação do consumidor e 

que ela se deu em razão da não resolução dos problemas enfrentados por 

este com seu produto adquirido, assim, não prosperam tais assertivas, 

pois a decisão administrativa foi fundamentada nas provas produzidas 

somada com os fatos narrados tanto pelo consumidor como as 

informações por ela apresentadas, sendo, portanto, motivadas. 

Destaca-se, ainda, que mesmo tendo sido devidamente notificada a autora 

não compareceu a audiência designada naquele órgão e embora tenha 

apresentado defesa há que se esclarecer que ainda sim o 

comparecimento era necessário, conforme se extrai da notificação juntada 

ao Id. 7162042, onde foram consignadas todas as consequências da 

hipotética falta ao ato. Observo ainda, que a decisão administrativa 

cumpriu com os requisitos do Decreto Federal n° 2.181/97, pois segundo o 

artigo 46 do referido decreto, as decisões além de serem motivadas, 

devem conter a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos. Portanto, 

inexiste qualquer ilegalidade ou irregularidade nos processos 

administrativos a ser combatida. Quanto à alegação de proporcionalidade 

e razoabilidade nas multas aplicadas, importante tecer algumas 

considerações. No caso dos autos, vejo que foi fixado o valor da 

pena-base em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a qual foi diminuída em 

1/3 (um terço) totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais) em razão da 

primariedade. O artigo 57 do CDC estabelece que: “A pena de multa, 

graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e 

a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante 

procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 

7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os 

Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais 

casos”. O parágrafo único do referido artigo dispõe que: “A multa será em 

montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o 

valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 

venha a substituí-lo”. Como se sabe, a multa tem natureza sancionatória e 

deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva causada parte, visando 

desestimular a repetição da prática desses atos. Assim, no caso entendo 

que a multa aplicada é excessiva e desproporcional com a conduta 

praticada, tendo em vista que a sanção imposta é superior ao suposto 

prejuízo do consumidor, conforme se vê nos documentos coligidos nos 

autos. Diante do caráter pedagógico da sanção, levando em consideração 

as disposições do artigo 57 do CDC, bem como as condutas perpetradas 

pela autora, a sua condição econômica e o suposto prejuízo sofrido pelo 

consumidor, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade 

a multa imposta deve ser reduzida para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais). O TJMT tem entendido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO 

ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO 

PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – 

AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE 

MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1- Estando o decisum proferido no processo administrativo 

suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido 

processo legal, não há que se falar em nulidade.2- Os parâmetros 

estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na 

fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. (Ap 111035/2017, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018)”. 

Ressalto que a reclamação consumerista foi originada após defeitos 

apresentados em um colchão, que à época valia a quantia de R$ 869,00 

(oitocentos e sessenta e nove reais), portanto, para que a multa não se 

desvencilhe da razoabilidade e proporcionalidade em relação ao prejuízo 

sofrido pelo consumidor, eis por bem diminuir a multa em observância aos 

princípios ora citados. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para reduzir o valor da 

multa aplicada no procedimento administrativo nº 0116.002.423-0 ao valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), resolvendo o mérito da questão, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Em relação ao valor da caução, após o 

trânsito em julgado, voltem-me conclusos para as deliberações 

necessárias. Diante da sucumbência recíproca, CONDENO ambas as 

partes ao pagamento de custas judiciais que fixo no limite de 50% 

(cinquenta por cento) a cada litigante, porém, diante da isenção legal que é 

conferida ao requerido a exigibilidade do crédito recairá apenas contra a 

autora no limite mencionado. CONDENO ainda ambas as partes ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da causa, com fulcro no § 2º, do artigo 85, do 

CPC/15. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a eventuais 

custas remanescentes, o que dispõe a CNGC-MT. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002962-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DIAS RODRIGUES (AUTOR(A))

SIDNEI TADEU CUISSI (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUND E CALDAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

DANIELLE VILELA CESAR LARANJEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002962-82.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): VALDINEIA DIAS RODRIGUES Advogado(s) do reclamante: 

LUIS AUGUSTO CUISSI, SIDNEI TADEU CUISSI RÉU: GUND E CALDAS 

LTDA - ME Vistos. Trata-se de Ação de indenização por danos morais 

proposta por Taynara Dias de Paiva, representada por sua genitora 

Valdineia Dias Rodrigues contra Gund e Caldas LTDA ME (Nativa News), 

todos qualificados nos autos. Narra a inicial os seguintes fatos: “A autora 

estava assistindo os jogos escolares nessa cidade, quando ocorreu uma 

vistoria da policia militar, e começaram a revistar todos que ali estavam. 

Ocorre que a Ré, fotografou e divulgou uma matéria falando sobre a 

abordagem policia. Na foto, se encontra a autora, sendo revistada, porem, 

a Ré não se preocupou em borrar ou desfocar os rostos presentes na 

foto. Cumpre ressaltar, que trata a autora de menor de idade, além da 

proibição de exibição das imagens , a autora passou a ser motivo de 

chacota em sua escola, sendo discriminada pelos colegas, em virtude da 

Ré ter divulgado sua imagem no momento que estava sendo revistada. 

(imagens em anexo). Inconformada com a notícia de que uma foto sua 

estava em um site, veiculando a noticia de revistas por parte da policia 

militar, a autora busca o judiciário a fim de uma reparação moral pelos atos 

praticados pela Ré”. (sic). No mérito, requer a condenação da parte ré no 

pagamento de dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais). O pedido inicial veio instruído com diversos documentos. Despacho 

proferido no id 108078912 determinou a intimação da parte autora para 

promover a emenda da petição inicial, visando indicar o estado civil, 
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profissão e endereço eletrônico da parte autora, sob pena de 

indeferimento. Certidão atestando o decurso do prazo sem o cumprimento 

da ordem judicial (id 12317426). Vieram-me os autos conclusos. É o relato 

do necessário. Fundamento e Decido. Analisando os autos, vejo que a 

parte autora não cumpriu a ordem judicial, deixando de informar os dados 

concernentes ao seu estado civil, profissão e endereço eletrônico (artigo 

319, II, do CPC/15), conforme certidão de id 12317426. O § 2º do artigo 

319 dispõe que “a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta 

de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu”. 

Assim, a ausência das referidas informações, não ensejaria o 

indeferimento da petição, uma vez que a parte autora forneceu o 

endereço da parte contrária, o que evidencia a possibilidade de citação. 

Contudo, em consulta ao Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, 

constatei a existência de uma outra ação idêntica a essa, em curso, 

envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir distribuída com 

código n. 1002961-97.2017.8.11.0007, tendo ambos sido distribuída no 

mesmo dia (26/10/2017), diferenciando apenas o horário do protocolo. O 

processo - autos n. 1002961-97.2017.8.11.0007 foi distribuído às 

14h49min38ss. e a presente ação às 14h49min44ss. Analisando os 

processos, vejo que a parte autora requer a condenação da requerida no 

pagamento de danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais) porque teve a sua imagem divulgada no site da ré em notícia 

vinculada a abordagem polícia que ocorreu nos jogos escolares que a 

mesma estava assistindo, havendo, assim, nítida litispendência entre as 

ações. Isso porque o artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe 

que "há litispendência quando se repete ação que está em curso". Em 

consul ta aos andamentos processuais dos autos n . 

1002961-97.2017.8.11.0007, a parte autora requereu a extinção do feito 

sem resolução do mérito por não ter logrado êxito em encontrar o novo 

endereço da parte contrária, já que ela não foi localizada no endereço 

indicado na inicial pelo motivo “mudou-se”, conforme se vê nos 

andamentos do referido processo e AR acostado naquele caderno 

processual. Assim, diante da existência de ações idênticas, a inicial deve 

ser indeferida pela patente ocorrência do instituto da litispendência, 

devendo o feito ser julgado extinto sem resolução do mérito, (artigo 485, V 

“segunda figura”, do CPC/15). Deixo de intimar a parte autora nos termos 

do artigo 10 do CPC/15, com base nos Enunciados da ENFAM, artigo 3, 

que dispõe que “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação 

não puder influenciar na solução da causa”. Dispositivo. Ante o exposto, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 485, I, do CPC/15, 

JULGANDO EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, V (segunda figura), do CPC/15. CONDENO a 

parte autora no pagamento de custas, mas sua EXIGIBILIDADE ficará 

SUSPENSA pelo prazo do art. 98, § 3º, do CPC/15. Sem condenação em 

honorário. Após o trânsito em julgado da sentença, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 13 de setembro de 2018. 

Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000727-79.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARI OKUBO (RÉU)

Magistrado(s):

LUAN DOS SANTOS FERNANDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000727-79.2016.8.11.0007. AUTOR(A): KIRTON 

BANK S/A BANCO MULTIPLO RÉU: LUCIANA MARI OKUBO Vistos. 

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto pelo HSBC Bank 

Brasil S/A – Banco Múltiplo em face de Luciana Mari Okubo, ambos 

devidamente qualificados. No despacho de Id. 13670799 foi determinada a 

emenda da inicial. Foi certificado o decurso de prazo para emenda da 

inicial (Id. 15131974). Os autos vieram conclusos. Relatei o necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Friso que houve despacho para que a parte 

autora emendasse a inicial sob pena de extinção do feito sem resolução 

de mérito pelo indeferimento da petição, no entanto, mesmo devidamente 

intimada, quedou-se inerte e nos moldes do art. 321, parágrafo único, “se 

o autor não cumprir com a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Por 

oportuno, consigno que não há necessidade de intimação pessoal da 

parte autora para tomar ciência quanto à extinção da ação sem resolução 

de mérito, por descumprimento da determinação de emenda à petição 

inicial. Sobre o tema, o TJMT tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé. 

(Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

01/09/2017)”. Grifei. A propósito embora a petição ser para o início do 

cumprimento de sentença, há que se ressalvar que poderá ser indeferida 

a inicial se ela não preencher os requisitos legais, como entendimento a 

seguir: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – FALTA DE EMENDA À INICIAL – 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – 

INTIMAÇÃO DO PATRONO POR DJE SUFICIENTE – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, prevê que, caso a parte autora se mantenha inerte após a 

intimação para a emenda à inicial, o magistrado deve indeferir a petição 

inicial.2. Diferentemente das causas de extinção do feito por abandono de 

causa (CPC, 485, inciso III e §1º) em que há necessidade de intimação 

pessoal da parte autora, a extinção por ausência de emenda da inicial não 

traz consigo essa necessidade, sendo que o regramento legal dispõe 

como suficiente a intimação do patrono da parte via DJe, visando sua 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. (Ap 21892/2017, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017)”. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 321, parágrafo 

único, c/c artigo 485, I, ambos do CPC/15, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem resolução de mérito. Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado da sentença 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001742-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI (ADVOGADO(A))

CLEVERSON LUIZ D ADA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

ROLFF MILANI DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001742-15.2018.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

Impulsiono o presente feito nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

com a finalidade de INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

CONTESTAÇÃO (ID. 13967321, acompanha dos dos demais documentos) 

para, querendo, IMPUGNAR no prazo de quinze (15) dias. Alta 

Floresta-MT, 17 de setembro de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002471-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS (ADVOGADO(A))

FABRICIA SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

 

Processo: 1002471-75.2017.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

Impulsiono o presente feito nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora acerca da 

CONTESTAÇÃO (ID.13711981 acompanha dos demais documentos) para, 

querendo, IMPUGNAR no prazo de quinze (15) dias. Alta Floresta-MT, 17 

de setembro de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001445-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA 

(AUTOR(A))

Ueber Roberto de Carvalho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Intimação das partes para, no prazo comum de dez (10) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, nos termos da decisão de ID 13346739.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001383-36.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KAUE MELLI ARISI (ADVOGADO(A))

EUNICE DOS SANTOS SA (REQUERENTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DOS SANTOS SA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo: 1001383-36.2016.8.11.0007 INTERDIÇÃO Nos termos da 

legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o 

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

do Laudo pericial de ID. 15381454, para manifestação no prazo de cinco 

(05) dias. Alta Floresta-MT, 17 de setembro 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.: 31816 Nr: 1711-03.2004.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Adurra Comercial de Produtos Médicos Hospitalar Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Fabiano Hamerski - 

OAB:MT 3830

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 (...) Sob o entendimento deste juízo, já exarado à fl. 175-v, a presente 

execução é equiparada às condenações de natureza administrativa, e, 

por isso, devem se ater aos seguintes parâmetros: “As condenações 

judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes 

encargos: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção 

monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à 

vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa 

Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) no período 

posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice 

de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com 

base no IPCA-E.” (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 22/02/2018, recurso repetitivo, Info 620). A 

partir destas ponderações, os cálculos até então apresentados não 

podem ser homologados, por não guardar consonância com as teses 

definidas no aludido julgado, o qual tem aplicação obrigatória e vinculada. 

Por isso, faz-se necessária nova remessa dos autos à contadoria do 

juízo, que deverá elaborar o cálculo em observância ao Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, bem como disposto nesta decisão. Quanto às 

denominadas “despesas reembolsáveis”, reputa-se que somente devem 

ser incluídas na memória de cálculo aquelas previstas nas duplicatas, 

sendo vedada a execução de valores com título ainda não constituído por 

mera inclusão em memória de cálculo, devendo ser adotada a via própria e 

adequada para atingir tal pretensão. Por fim, por não verificar a conduta 

protelatória da fazenda pública, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de 

conduta de má-fé e deixo de aplicar a multa correspondente. Remetam-se 

os autos à contadoria, e, em seguida, intimem-se as partes, no prazo 

sucesso de 10 (dez) dias para manifestação sobre a memória 

apresentada. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92321 Nr: 736-34.2011.811.0007

 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: Zeni Mendonça

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do laudo pericial 

de fls. 172/178.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109647 Nr: 5163-06.2013.811.0007

 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: Dirceu da Rosa Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, 

Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE

 Vistos.

Cuida-se de Procedimento de Cumprimento de Sentença, cujo regular 

processamento foi deferido àS flS. 246/253.

Às fls. 354/355, o requerido informa que fora entabulado um acordo, 

requerendo a homologação e a extinção da presente ação.

Intimado o requerente, manifestou confirmando que o acordo foi 

cumprimento integralmente á fl.384.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Considerando que o requerido entabulou um acordo com o 

requerente, o processo será julgado com resolução de mérito.

 Considerando o cumprimento da obrigação, inclusive quanto aos 

honorários advocatícios, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil.

Custas judiciais remanescentes e finais decorrentes do presente feito, 

caso existente ficará a cargo do requerido.

 Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, dê-se baixa na 

distribuição e anotações de estilo. Arquive-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120244 Nr: 7680-47.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Samara Wiegert
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

necessária para TENTATIVA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO: RUA H-2, 207, 

SETOR H, ALTA FLORESTA-MT, devido a informação dos Correios: 

'ausente', no prazo de 5 dias, de acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ 

(publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o pagamento 

das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (wwwtjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3043 Nr: 402-54.1998.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional dos Representantes Comerciais do 

Estado MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Licio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketrin Espir - OAB:3.566-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo Conselho Regional de 

Representantes Comerciais do Estado de Mato Grosso que quedou 

arquivada por mais de 16 anos em virtude do baixo valor do crédito 

tributário.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

O art. 156, do Código Tributário Nacional elenca as causas de extinção do 

crédito tributário, dentre as quais está a prescrição, que nas demandas 

tributárias, é quinquenária, conforme dispõe o art. 174, do CTN.

Ajuizada a demanda, o despacho que ordena a citação interrompe a 

contagem da prescrição, que imediatamente volta a fluir, sob o manto da 

prescrição intercorrente, disciplinada na Lei n.º 6.830/80 no âmbito fiscal.

São diversas as construções jurisprudenciais que versam sobre a 

prescrição intercorrente, dentre as quais merece destaque a tese firmada 

pelo STJ ao julgar o RESP 1.102.554/MG, que estabeleceu que o 

arquivamento de executivos fiscais por baixo valor não implicam na 

suspensão ou interrupção do prazo prescricional:

Por entender oportuno, trago à baila:

 15997330 - AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. 

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 174 DO 

CTN. 1. Cumpre ressaltar que o art. 40 da LEF disciplina a prescrição 

intercorrente nas execuções fiscais, sendo que seu reconhecimento, que 

pode ser de ofício, está condicionado à suspensão do curso da 

execução, ao arquivamento dos autos e à oitiva da Fazenda Pública. 2. No 

tocante a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente às 

execuções arquivadas em face da não localização do devedor ou de bens 

passíveis de penhora e, ainda sobre os créditos decorrentes do baixo 

valor do crédito, firmou-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça, 

em sede de recurso repetitivo. 3. No caso dos autos, houve o pedido de 

sobrestamento da execução (fls. 24 vº) e o encaminhamento do feito ao 

arquivo (fls. 25) e, em seguida o MM. Juiz a quo extinguiu o feito e 

declarou o cancelamento da dívida objeto da execução (fls. 29), tendo 

sido reformada por esta E. Corte para determinar o retorno dos autos ao 

Juízo de origem (fls. 35/41). 4. Após a abertura de vista ao exequente foi 

requerida a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens (fls. 

48), sendo que o juiz de primeira instância determinou esclarecimentos, 

tendo em vista que os devedores não foram localizados (fls. 48 vº). O 

INSS requereu a suspensão do feito para realizar diligências em busca de 

bens da executada (fls. 49), que foi deferida, nos termos do art. 40, da Lei 

nº 6.830/80 em 14/10/1993 (fls. 50), sendo enviado os autos ao arquivo 

em 12/07/1994 (fls. 50 vº). 5. Com o transcurso do prazo prescricional 

quinquenal previsto pelo art. 174 do CTN, a Fazenda Pública foi intimada, 

nos moldes do §4º do art. 40 da Lei. 6.830/80, para se manifestar quanto à 

prescrição, ocasião em que requereu a extinção do processo, em razão 

da ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 60 vº). 6. Agravo interno a 

que se nega provimento. (TRF 3ª R.; AC 0051267-18.1973.4.03.6182; 

Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos; Julg. 02/05/2017; DEJF 

19/05/2017).

 1661544 - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 

ARQUIVAMENTO. BAIXO VALOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 

40, § 4º, DA LEF. APLICABILIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO 

ART. 543 - C DO CPC. RECURSOS REPETITIVOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA 

FAZENDA PÚBLICA. CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS 

NÃO-ALEGADAS EM APELAÇÃO. PREJUÍZO E NULIDADE 

NÃO-CONFIGURADOS. PRECEDENTES. 1. É dado ao julgador decretar a 

prescrição intercorrente quando, proposta a execução fiscal e decorrido o 

prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco 

anos, sem que a exeqüente providencie o seu andamento, mesmo quando 

a ação houver sido suspensa em virtude do seu baixo valor, conforme art. 

20 da Lei n. 10.522/02. 2. Recurso representativo da controvérsia: RESP 

1.102.554/MG, DJe 08/06/2009. 3. A finalidade da prévia oitiva prevista no 

art. 40, §4º, da Lei n. 6.830/80, para que possa ser decretada de ofício a 

prescrição intercorrente, é de possibilitar à Fazenda a argüição de 

eventuais causas de suspensão ou interrupção da prescrição do crédito 

tributário. Não havendo prejuízo demonstrado pela Fazenda Pública, não 

há que se falar em nulidade, tampouco cerceamento de defesa, em 

homenagem aos princípios da celeridade processual e instrumentalidade 

das formas. 4. Agravo regimental não-provido. (STJ; AgRg-Ag 1.152.264; 

Proc. 2009/0019315-1; AL; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques; Julg. 19/08/2010; DJE 28/09/2010).

Ressaltando que a parte exequente foi intimada previamente intimada para 

indicar eventual causa de suspensão ou interrupção do prazo 

prescricional e considerando que o caderno processual ficou paralisado 

por mais de 5 anos contados da decisão de ordenou a remessa dos autos 

ao arquivo, entendo configurada a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da causa extintiva da pretensão 

executória e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do 

artigo 924, V do CPC.

Sem custas.

 Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3146 Nr: 344-90.1994.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amil Santo Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Souza Reis - OAB:2.408-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal em que o polo ativo foi intimado para 

promover o andamento do feito e não o fez, ensejando o arquivamento do 

caderno processual por mais de 10 anos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Constitui ônus da parte exequente indicar as diligências a serem adotadas 

para a satisfação de seu crédito e efetivar as medidas necessárias para o 

regular deslinde do feito.

Descurando de seu dever, a exequente deverá arcar com as 

consequências de sua inércia, dentre as quais afigura-se a extinção do 

feito por abandono (art. 485, III, do CPC).

Trata-se de entendimento adotado pelo TJMT:

 52316660 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FEITO 

PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 485, III, CPC). POSSIBILIDADE. CARGA 

DOS AUTOS PELO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. I. “[...] 2. É possível a extinção da ação de execução fiscal 

com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: 

REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do 

CPC. 3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de 

Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos 

da Lei nº 6.830/80. Os quais regulam a suspensão do curso da execução, 

o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à 

necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança 

jurídica do que sanção processual por desídia. 4. Inerte a Fazenda 

Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se 

o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento 

provisório. [...]” (AgRg no REsp 1248866/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 27/09/2011) II. Apelo 

desprovido. (TJMT; APL 78646/2017; Juína; Relª Desª Maria Erotides Kneip 
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Baranjak; Julg. 18/12/2017; DJMT 05/02/2018; Pág. 68).

O STJ posicionou-se neste sentido em diversos julgados, tais quais: AgRg 

nos EDcl no Ag 1259575/AP, Rel. MinistroHAMILTON CARVALHIDO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010,DJe 15/04/2010; AgRg no Ag 

1093239/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009 ; REsp 1057848/SP, Rel. 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

18/12/2008, DJe 04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp 1033548/SP, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 

17/12/2008; AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008; REsp 

820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 31/05/2007 ; REsp 

781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ; REsp 688.681/CE, Rel. Ministro JOSÉ 

DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005).

Nos autos, a exequente foi intimada para impulsionar o feito em 11 de 

agosto de 2000, conforme AR à fl. 43.

Em decorrência de sua inércia, os autos foram remetidos ao arquivo 

conforme determinado à fl. 43-v, em 30/08/2000.

 Devido à petição de terceira interessada, os autos foram desarquivados, 

mas retornaram ao arquivo em 27/03/2001, lá permanecendo até o ano de 

2017.

 Em seguida, a exequente foi intimada por duas oportunidades para indicar 

medidas pertinentes (fls. 50, 53 e 55), mas quedou-se silente (fls. 51, 54 e 

56).

Feito este registro, é de rigor reconhecer o abandono do feito pela 

fazenda pública, consubstanciado na ausência de atendimento das 

determinações exaradas pelo juízo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 485, III e art. 924, V, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120607 Nr: 7945-49.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Administração da Bahia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wladislaw Moscalenko

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euber Luciano Vieira Dantas - 

OAB:20568/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal movida pelo Conselho Regional de 

Administração da Bahia visando o recebimento de crédito em valor inferior 

ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

especificamente em seu art. 1.199, determina o arquivamento provisório 

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

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

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

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

UPFMT.”

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

Fazenda do Estado de Mato Grosso (http://www.sefaz.mt.gov.br/), a 

Unidade Padrão Fiscal no mês de agosto de 2018 corresponde a R$ 

136,23 (cento e trinta sexta reais e vinte e três centavos).

Assim, todas as execuções fiscais providas pelo Estado de Mato Grosso 

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

três reais e quarenta e cinco centavos) devem ser arquivadas 

provisoriamente.

Ante o exposto, determino o arquivamento provisório do feito, cujo 

desarquivamento dependerá de ato do exequente ou do executado, 

consoante preleciona o §5º do aludido dispositivo, nos seguintes termos:

 “§5º. O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta 

atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a 

termo a Execução.”

 Consigno que a partir de 1 ano no arquivo provisório se deflagrará o 

prazo da prescrição intercorrente, conforme disposto no §4º, do art. 40, 

da LEF e da jurisprudência pátria.

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

exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139261 Nr: 2574-36.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonice Maria de Souza & Cia Ltda, Rosana 

Paula Fogaça, Cleonice Maria de Souza

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

Grosso - OAB:

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

OAB:20.342/MT, Wagner Silveira Fagundes - OAB:22276/O

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso em que a parte exequente foi intimada pessoalmente, por 

remessa dos autos, para impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, todavia 

devolveu o caderno processual sem qualquer manifestação.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Uma vez provocada a tutela estatal, o procedimento terá seu deslinde por 

meio de impulso oficial. Contudo, deve a parte interessada promover os 

atos essenciais à continuidade do feito, sob pena de extinção, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Neste ponto, deve ser observada a regra disposta no §1º do dispositivo 

normativo acima mencionado, segundo a qual a parte faltosa deve ser 

intimada pessoalmente para sanar a irregularidade que impede o 

prosseguimento do processo.

Como certificado nos autos, a despeito de tal providência ter sido 

cumprida, a parte exequente manteve-se em absoluto silencio, 

demonstrando descaso com a pretensão disposta na exordial, bem como 

não permitindo a continuidade do processo, motivo pelo qual é impositiva 

sua extinção, consoante entendimento jurisprudencial do tribunal de nosso 

estado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – 

ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – 

NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.1- A extinção do processo, 

sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à 

observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.2- A intimação 

do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento 

no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, 

§1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja 

efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em 

meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente 

virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR. (Ap 23545/2018, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO 

POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ARTIGO 

485, § 1º DO CPC –– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A 

inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de 

devidamente intimado pessoalmente, enseja a extinção do processo por 

abandono da causa, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC.Recurso 

desprovido. (Ap 138005/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 485, III e 924, V, do CPC, JULGO 

EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63345 Nr: 3220-90.2009.811.0007
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Antonio Franco da Silva, Luciano Fontoura 

Baganha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN/MT - Departamento Estadual de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso

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

OAB:MT 13.050, Luciano Fontoura Baganha - OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Ramsay de Lacerda 

- OAB:11892-A, Laura Amaral Vilela - OAB:9303/MT, LEANDRO 

ALVES MARTINS JACARANDÁ - OAB:10.827, Mário Márcio de Lara 

Soriano - OAB:OAB/MT 3.946, Procurador Geral do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Vistos.

Inicialmente consigno que se trata de cumprimento de sentença aforado 

contra autarquia Estadual (Departamento Estadual de Trânsito do Estado 

de Mato Grosso).

 Com o vigor na Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Ante o exposto chamo o feito à ordem. REVOGO a decisão de fls. 

258/259, e determino:

 INTIME-SE a autarquia, na pessoa de seu representante judicial, por carga 

ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente execução 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo Código de 

Processo Civil.

Deve a Secretaria da Vara certificar eventual decurso do prazo em 

branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

pagamento do valor indicado, nos termos do §3º, do art. 535, do NCPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2901 Nr: 44-55.1999.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MO, MO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio José General - 

OAB:3.848/MT

 Vistos.

Intime-se a parte executada para que, em até 10 (dez) dias, manifeste-se 

sobre a inércia da exequente certificada na derradeira certidão, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC.

Após, voltem-me conclusos.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002775-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA (ADVOGADO(A))

EDSON FRANCISCO MARINHO COELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002775-40.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando o 

petitório sob o Id n. 14736101 , informando que a parte requerida 

providenciou a consulta e os exames à parte autora administrativamente, o 

presente feito deverá ser julgado sem resolução do mérito. Ante o 

exposto, julgo EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do novo Código de Processo Civil. Isentos de custas e despesas 

processuais, vez que concedo o benefício da justiça gratuita. Sem 

condenação em honorários advocatícios. Intimem-se. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Alta Floresta, MT, 6 de setembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001920-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO (RECONVINDO)

NEIDE BELTRAN GARCIA (RECONVINDO)

JARI GARCIA DE ARAUJO (RECONVINDO)

CARLOS HENRIQUE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO (RECONVINTE)

VALTER STAVARENGO (ADVOGADO(A))

JULIANO SILVA CARVALHO (RECONVINTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001920-95.2017.8.11.0007 Vistos. Diante do 

agendamento da Semana Nacional da Conciliação comunicada pelo Ofício 

Circular/GAB/CNJ nº 06/2018 e verificando a possibilidade da solução 

consensual do conflito neste feito, DESIGNO sessão de conciliação para o 

dia 7/11/2018, às 9h30, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca, nos 

termos dos parágrafos segundo e terceiro, do art. 3º, do CPC. Intimem-se 

os envolvidos para comparecimento, com o acompanhamento obrigatório 

de seus causídicos ou Defensores Públicos. Cumpra-se, visando a 

realização da solenidade. Alta Floresta, MT, 12 de setembro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002354-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte requerida, 

por meio do seu Procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda ao recolhimento das custas processuais no valor de R$ 547,64, 

através de guia própria que deverá ser emitida no site: 

www.tjmt.jus.br/serviços/guias, clicando no ícone DISTRIBUIÇÃO, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001458-75.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE CANDIDO MERELES (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do REQUERENTE, 

por meio dos seus Procuradores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda ao recolhimento das custas processuais no valor de R$ 413,40, 

discriminados da seguinte forma: custas R$ 376,85 e Taxa Judiciária R$ 

132,03, através de guia própria que deverá ser emitida no site: 

www.tjmt.jus.br/serviços/guias, clicando no ícone DISTRIBUIÇÃO, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96247 Nr: 4663-08.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GHC, AdFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBT

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inicialmente DEFIRO o pedido consistente na inclusão do nome do 

executado nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, eis que há 

previsão legal no art. 782, §3º do CPC/15.

Outrossim, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 28 v.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, intime-se a 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60831 Nr: 397-46.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide de Oliveira Pinho Camargo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor César Bonvino - OAB:OAB/SP 34.357, Vitor 

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará dos valores 

depositados nos autos para as conta indicadas às fls.156 e 159, 

observando que devem ser liberados para o advogado Dr. Marcos da 

Silva Borges os honorários contratuais (30% cf. contrato anexado à fl. 

152), e os honorários sucumbências em prol do Dr. Vitos Pinheiro 

Segantine, cf. mencionado à fl.159.

Consigno que deverá ser observado o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, 

de 3 de maio de 2018, do CNJ.

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

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128302 Nr: 4236-69.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Jose Schlickmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mafre Residencial Multiflex

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24.549/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:MT/15013/A, Rúbia Emanuella Soares Ribeiro - OAB:16.120, 

Stephanni Ferreira Silva - OAB:17.617

 Vistos.

Considerando a comprovação do pagamento da condenação à fls.185v, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, requisite-se a transferência dos valores 

depositados nos autos para a conta judicial e proceda-se o necessário 

para a liberação dos valores para a conta indicada à fl.187, eis que a 

patrona da parte autora possui poderes para receber e dar quitação, cf. 

procuração encartada à fl.22.

Consigno que deverá ser observado o art. 1º, § 1º, do Provimento n. 68, 

de 3 de maio de 2018, do CNJ.

Sem honorários, ante o pagamento espontâneo.

Eventuais custas pela parte executada, a qual deverá ser intimada na 

pessoa do patrono indicado à fl.185, caso exista custas pendentes de 

pagamento.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 18700 Nr: 3367-63.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervandre Soldá, Gervasio Soldá, Delir Soldá, Rosely 

Soldá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Silveira Silvério - 

OAB:10516/MT, Sueli Silveira - OAB:3634/MT

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

OAB:18.450/MT, José Celso Carneiro Junqueira - OAB:2215/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Considerando-se o teor dos embargos de declaração às fls. 1.393/1.409, 

apresentados pela parte exequente, onde a causídica afirma que “certo é 

que, as inverdades estão escancaradas e perceptíveis a qualquer 

cidadão que tenha um pouquinho de discernimento jurídico” (fl. 1.406), nos 

termos do §1º do artigo 145 do Código de Processo Civil, declaro minha 

SUSPEIÇÃO para atuar nos processos onde a Dra. Sueli Silveira atue 

como parte ou procuradora.

Dessa forma, em atividade PREVENTIVA e visando preservar a 

continuidade das garantias do devido processo legal em FAVOR da parte 

e sua causídica, e ainda com o fim de afastar qualquer futura alegação de 

parcialidade na atuação desta magistrada em face da parte exequente, 

doravante, declaro minha SUSPEIÇÃO nos feitos onde tal participe.

Remetam-se os autos ao Juiz de Direito Substituto Legal, com fulcro no 

artigo 146, §1º do Código de Processo Civil, bem como insiram-se as 

respectivas tarjas coloridas no dorso dos autos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 167781 Nr: 2901-10.2018.811.0007

 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
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 PARTE AUTORA: Roseane Marinho Natal Souza, Rose Andrea Marinho 

Natal Souza, HNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervandre Soldá, Gervasio Soldá, Delir Soldá, 

Rosely Soldá

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

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a suspeição declarada por esta Magistrada nos autos em 

apenso, sob o ID n. 18700 e a acessoriedade existente com este feito, nos 

termos do §1º do artigo 145 do Código de Processo Civil, declaro minha 

SUSPEIÇÃO.

Remetam-se os autos ao Juiz de Direito Substituto Legal, com fulcro no 

artigo 146, §1º do Código de Processo Civil, bem como insiram-se as 

respectivas tarjas coloridas no dorso dos autos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114943 Nr: 3350-07.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Copeças Comércio de Peças e Pneus Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Yukie Fukui - 

OAB:13.589/MT, Francisco Anis Faiad - OAB:3520/MT

 Vistos. Deveras restou ausente o requisito legal imposto pelo artigo 28 da 

Lei 6.830, bem como pelo artigo 780 do Código de Processo Civil, que, 

como dantes explanado, requer que as execuções tramitem perante o 

mesmo juízo. Assim, visto que as execuções tramitam em juízos distintos 

(Terceira e Sexta Vara Cível desta comarca) é medida que se impõe o 

INDEFERIMENTO do referido pedido. Neste sentido é firme o entendimento 

jurisprudencial que corrobora com tal entendimento esposado, conforme 

adiante aduzido: TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL 

– REUNIÃO DE PROCESSOS – INDEFERIMENTO – DISTINÇÃO ENTRE 

FASES PROCESSUAIS E JUÍZOS EM QUE TRAMITAM – LEI N° 6830/80, 

ART. 28 – FACULDADE DO JUIZ – MEDIDA PROCESSUAL INADEQUADA. 

a) Recurso – Agravo de Instrumento em Execução Fiscal. b) Decisão de 

origem – Indeferida a reunião de processos contra um mesmo devedor por 

serem distintas as fases processuais e as Varas em que tramitam. 1- “A 

reunião dos processo executivos fiscais contra o mesmo devedor, 

disposta no Art. 28 da Lei 6.830/80, não é um dever, mas uma faculdade 

conferida ao juiz, em juízo de conveniência, a fim de (sic) preservar a 

unidade da garantia da execução. Precedentes`. STJ. REsp n° 

1.125.670/SP, Relator Min. Castro Meira, T2, ac. un., DJe 17/8/2010; AGA 

n° 0059798-72.2010.4.01.0000/RO – Relator: Desembargador Federal 

Reynaldo Fonseca – TRF/1ª Região – Sétima Turma – Unânime – e – DJF1 

15/06/2012- pág. 625.) 2 – Proferida a decisão impugnada com espeque 

em norma legal válida, e não demonstrado pela Agravante em que 

consiste, precisamente, o prejuízo dela decorrente, não merece acolhida a 

sua irresignação. 3 – Agravo de Instrumento denegado. 4 – Sentença 

confirmada. Outrossim, antes de apreciar o petitório quanto a constrição 

de bens existentes em nome do executado, INTIME-SE a exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a planilha de cálculos a fim 

de preencher os requisitos do artigo 534 do CPC, instruindo com o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sob pena de extinção. 

Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33183 Nr: 2052-29.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): SILVANETE PEDRETTE E CIA LTDA -ME, Nelson 

Ceballos Cespedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Lermen Bedin - 

OAB:10.937/MT, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, Jean Carlos 

Rovaris - OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, portanto, expeça-se nova carta precatória, visando 

a citação da executada, cf. pleiteado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46643 Nr: 6178-54.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caterpillar Financial S/A - Crédito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taurus Terraplenagem, Construção e 

Colonização Ltda, Alcides Colodel, João Franco Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - 

OAB:124436 SP, RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - OAB:199104 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, portanto, expeça-se carta precatória à Comarca de 

Apiacás-MT, cf. pleiteado.

No mais, cumpra-se cf. decisão de fl.238.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34330 Nr: 84-27.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cândido 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.

1-Intime-se a patrona do “de cujus” Jose Candido da Silva para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias apresente a certidão de óbito de seu constituinte.

 2-Concomitantemente, intime-se a Sra. Neide Alves da Silva (endereço 

anexo), ora dependente do “de cujus, cf. oficio do INSS, para que, em 

igual prazo, também apresente nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108508 Nr: 3952-32.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinícius Martins Vieira, Oronzo Giannotte, Gustavo 

Sutillo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oronzo Giannotte, Vinícius Martins Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:7.901-E, Suetônio Paz - 

OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Vistos.

Analisando detidamente os autos verifico que o executado, Vinícius 

Martins Vieira, devidamente intimado, não efetuou o pagamento referente 

aos honorários sucumbenciais arbitrados na r. decisão de fls. 190/193, 

conforme se depreende da certidão de fl.236.

Deste modo, considerando a certidão de fl. 244, INTIME-SE o exequente, 

Gustavo Sutilo Martins, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste no presente feito, arguindo o que entender de direito para o seu 

prosseguimento, sob pena de extinção.

Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010267-32.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

TEREZINHA ALVES (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do embargado/exequente para, em 10 

(dez) dias, manifestar sobre os embargos à execução.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003131-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

ODIRLEI CARLOS GONCALVES (EXEQUENTE)

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

patrono, do inteiro teor da juntada do ID – 14631806, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

MARCOLINO FRANCISCO DA ASSUNCAO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 15325974, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 06071, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010796-85.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO POSSIDONIO DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME (EXECUTADO)

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO MARINHO COELHO (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração apresentados no ID 

nº 14490708.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010093-57.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA REBUCCI DEZANETTI (EXEQUENTE)

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA (ADVOGADO(A))

HIGOR HUYNTER CARINHENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

ALENCAR LIBANO DE PAULA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010093-57.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

EXECUTADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos. Tendo em 

vista o bloqueio parcial de ativos e o respectivo levantamento, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo 

atualizado do valor remanescente, bem como requerer o que entender de 

direito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de julho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000992-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY BARROZO BASSANI (EXECUTADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002802-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ATHAYDE (REQUERENTE)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

MICHELLE AZEVEDO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 14587783, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 24084, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003062-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA SILVERIO RAMIRO (REQUERENTE)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 15:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003515-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MARA BUENO GODOY (ADVOGADO(A))

JOSE FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 14697363, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 41691, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 22 de 456



Processo Número: 1002354-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

SERGIO AFONSO (REQUERENTE)

FRANCISCA MARIA BEIJOS AFONSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002354-50.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA MARIA BEIJOS 

AFONSO, SERGIO AFONSO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

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

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

Processo Civil. I – Mérito No mérito, afirmam os autores que adquiriram 

passagens aéreas da requerida para o trajeto Guarulhos/SP a Alta 

Floresta/MT, com conexão em Cuiabá/MT, com partida prevista para o dia 

21/06/2018, com embarque às 08h45min e chegada às 13h55min do 

mesmo dia. Afirmam que houve atraso no embarque em Guarulhos/SP, o 

que ensejou a perda da conexão em Cuiabá/MT, tendo chegado ao destino 

final apenas às 13h55min do dia 22/06/2018, pretendendo, portanto, a 

reparação pelos prejuízos de ordem moral sofridos, ressaltando que a 

autora é idosa e cadeirante. Por seu turno a ré confirma o atraso, mas 

alega que este se deu em razão da manutenção da aeronave, defendendo 

que não praticou qualquer ato ilícito porquanto incidente a excludente de 

responsabilidade de força maior, nos termos do artigo 256 do Código de 

Aeronáutica, bem como que prestou a assistência material devida. Na 

espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, 

prestadora do serviço de transporte, por eventual dano causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. 

Entrementes, não prospera a tese da ré de suposta ocorrência de 

problemas de ordem técnica/mecânica, o que afastaria o dever de 

indenizar, porquanto tal ocorrência, ainda que comprovada, revela-se 

como um risco inerente ao serviço que por ela é prestado, não podendo, 

por esta razão, ter seus ônus repassados aos consumidores. Por mais 

que se priorize a segurança nos voos, nunca é demais referir que as 

empresas de transporte de passageiros têm de estar preparadas para 

substituir o equipamento ou, não sendo isto possível, dar toda a 

assistência e informações aos consumidores. Tais obrigações, como sói 

acontecer, também no presente caso, não foram cumpridas. Assim, sem 

que tenha sido demonstrada a ocorrência de qualquer das excludentes da 

responsabilidade objetiva que é imputada à empresa demandada. 

Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, ao se 

responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os riscos 

inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao transporte 

aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria 

do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha 

a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. Nesse sentido, eis os 

entendimentos jurisprudenciais que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS NO EMBARQUE. PERDA DE 

CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO NÃO 

PROGRAMADA EM AERONAVE CUJOS EFEITOS NÃO PODEM ATINGIR O 

CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 

PRECEDENTES. Tendo presente o contexto, em que devido à alegada falha 

mecânica, mesmo que tenha sido prestada alguma assistência da 

demandada, o autor sofreu perda de conexão, com posterior embarque 

apenas após o transcurso de mais de 24 horas, impositivo o deferimento 

de danos morais em valor adequado para o caso concreto e aos 

parâmetros usualmente praticados pela Câmara em situações análogas. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077561231, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado 

em 20/06/2018). APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO SEGUIDO DE PERDA DE 

CONEXÃO. A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

AÉREO É OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR), SOMENTE PODENDO SER ELIDIDA POR CULPA 

EXCLUSIVA DA VÍTIMA, FATO DE TERCEIRO DESCONEXO DO SERVIÇO, 

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA 

AERONAVE QUE NÃO ELIDE O DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS 

OCASIONADOS AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. (...). (Apelação 

Cível Nº 70077008183, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 04/04/2018). A 

toda evidência, sendo falho o serviço, como retratado na espécie, além 

dos aborrecimentos, acarretou frustrações e receios que configuram o 

dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da 

dignidade humana, tendo restado caracterizados os requisitos exigidos 

pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar: dano, 

conduta e nexo causal. Não bastasse isto, os danos morais restaram 

caracterizados, porque se trata de dano in re ipsa, isto é, dano vinculado 

à própria existência do fato ilícito (falha na prestação do serviço), cujos 

resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, 

independendo, portanto, de prova. O atraso excessivo no horário do voo 

(vinte e quatro horas) não constitui mero aborrecimento do cotidiano, 

enseja, sim, evento apto a ferir a dignidade da pessoa, surgindo, então, a 

reparação por dano moral. De se observar que a autora Francisca é 

pessoa idosa e cadeirante, consoante comprova atestado médico de ID 

nº. 13961896 – Pág. 1, e certamente enfrentou maiores percalços em 

decorrência dos fatos narrados na exordial, porquanto sua limitação e 

condição de saúde exigem maiores cuidados. Consigno que a prestação 

de assistência pela ré em favor dos autores não a exime do dever de 

reparar os prejuízos de ordem moral sofridos, apesar de ensejar redução 

do quantum por ocasião da fixação do montante. O arbitramento do valor 

da indenização por danos morais deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Desse 

modo, fixo a indenização no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para o 

autor Sergio, e R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a autora Francisca, tendo 

em vista sua idade avançada e condição de saúde, em razão do atraso 

excessivo na chegada ao destino final. III – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré no pagamento do 

importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em favor do autor Sergio Afonso, 

e R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a autora Francisca Maria Beijos Afonso, 

a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. 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, 

15 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001269-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001269-29.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o 

decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. 

Na sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se, 

através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do 
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cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os documentos 

relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento 

n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício Requisitório 

diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, 

devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do 

Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do valor do 

débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a 

partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado 

o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 13 de 

setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO (REQUERENTE)

LOCI AZEVEDO CARDOSO (REQUERENTE)

MICHELLE AZEVEDO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001354-15.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MICHELLE AZEVEDO FILHO, 

LOCI AZEVEDO CARDOSO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do CPC. I – Mérito No mérito, alegam as autoras que 

adquiriram passagens aéreas para o trecho Alta Floresta/MT a Recife/PE, 

com conexão em Cuiabá/MT, para o dia 26/01/2018, com saída às 

14h15min e chegada ao destino final às 20hmin. Afirmam que ao chegarem 

em Recife fora constatado o extravio da bagagem despachada, sendo que 

os pertences de ambas estavam acondicionados no mesmo volume, a qual 

fora restituída apenas no dia seguinte, dezoito horas após o 

desembarque. Desse modo, pretendem a reparação pelo prejuízo material 

decorrente da aquisição de vestuários e produtos de higiene 

emergenciais, além do valor gasto com deslocamento de taxi até as lojas e 

aeroporto, bem como indenização por dano moral. Por seu turno a ré 

confirma o extravio, porém defende a inexistência de ilícito, afirmando que 

a mala fora restituída dentro do prazo de vinte e quatro horas, bem como 

que não há dano moral ou material a ser indenizado. Na espécie, trata-se 

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

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

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

CDC. Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora do 

serviço de transporte, por eventual dano causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Inobstante a alegação da 

requerida de que procedeu a restituição da mala, o documento de ID nº. 

13843545 – Pág. 1 comprova que a devolução ocorreu no dia seguinte ao 

desembarque, não indicando a hora em que fora procedida. Embora a ré 

narre na contestação que as despesas emergenciais foram restituídas a 

contento, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar 

sua alegação. Nessa senda, vislumbra-se que a autora se desincumbiu do 

ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, I, do CPC, enquanto a ré não 

atendeu a exigência do artigo 373, II, do referido diploma legal. Impende 

anotar que o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, ao se 

responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os riscos 

inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao transporte 

aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria 

do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha 

a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. O extravio da bagagem 

das autoras constatado nos autos não constitui mero aborrecimento do 

cotidiano, e enseja, sim, evento apto a ferir a dignidade da pessoa, 

surgindo, então, a reparação por dano moral. A desídia da ré que por 

motivos injustificados extravia a bagagem de seus passageiros demonstra 

a falha incontestável na prestação dos serviços contratados e faz nascer 

o dever de indenizar (art. 186 do Código Civil). Nesse caso, a 

jurisprudência pátria sufraga o entendimento de que o dano moral 

decorrente do extravio temporário de bagagem se caracteriza in re ipsa, 

prescindindo de prova específica para a sua configuração. Nessa toada, 

eis o julgado que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. CONEXÃODOMÉSTICA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE 

BAGAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 

DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

VERIFICADA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. É cediço que compete ao juiz deliberar sobre 

a necessidade de produção de determinada prova para a formação do 

seu convencimento, não caracterizando cerceamento de defesa o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I do CPC. Hipótese 

em que a prova oral pretendida não se revelava necessária ao deslinde do 

feito, sendo satisfatória a prova documental produzida. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. Ainda que a bagagem tenha sido despachada exclusivamente em 

nome de Claudine Pugnes, não há óbice para que o autor busque a devida 

reparação pelo extravio de seus pertences que estavam no interior da 

mala extraviada. O requerente teria suportado os prejuízos advindos do 

extravio da bagagem, de modo que, no anseio de fazer valer direito 

próprio (e não alheio), possui legitimidade para compor o polo ativo da lide. 

(...) DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM MANTIDO. O extravio 

temporário de bagagem causa relevante preocupação e intranquilidade 

para as pessoas lesadas, amoldando-se ao conceito dos danos morais in 

re ipsa, o que dispensa prova específica dos prejuízos sofridos. Ademais, 

é de ser mantido o montante indenizatório estabelecido em primeiro grau, 

que leva em consideração as peculiaridades do caso concreto e se afina 

com a jurisprudência deste colegiado em hipóteses paradigmáticas, 

inclusive, com os seus consectários legais (juros de mora desde a citação 

e correção monetária a partir do arbitramento). (...). (Apelação Cível Nº 

70064674625, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Redator: , Julgado em 

25/02/2016). Assim, é induvidoso que houve falha no serviço prestado 

pela empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na 

esfera psíquica da parte autora, pois as falhas descritas na peça inicial 

geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não 

passaria, caso o serviço prestado pela transportadora tivesse funcionado 

corretamente. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Assim sendo, fixo a indenização no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para cada qual das autoras. No que atine ao dano 

material, evola-se do documento de ID nº. 13108520, 13108523, e 

13108532 que as requerentes suportaram prejuízo material no importe total 

de R$ 568,13 (quinhentos e sessenta e oito reais e treze centavos) em 

decorrência da conduta da requerida, sendo necessária aquisição de 

vestuários e produtos de higiene de forma emergencial. II – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré: 

a) indenização por danos materiais no valor de R$ 568,13 (quinhentos e 

sessenta e oito reais e treze centavos), atualizados monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

desembolso (27/01/2018); b) indenização por danos morais no importe de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada uma das autoras, acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir da sentença (Súmula 362 STJ). 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, 15 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO (REQUERENTE)

LOCI AZEVEDO CARDOSO (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 24 de 456



MICHELLE AZEVEDO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001354-15.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MICHELLE AZEVEDO FILHO, 

LOCI AZEVEDO CARDOSO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do CPC. I – Mérito No mérito, alegam as autoras que 

adquiriram passagens aéreas para o trecho Alta Floresta/MT a Recife/PE, 

com conexão em Cuiabá/MT, para o dia 26/01/2018, com saída às 

14h15min e chegada ao destino final às 20hmin. Afirmam que ao chegarem 

em Recife fora constatado o extravio da bagagem despachada, sendo que 

os pertences de ambas estavam acondicionados no mesmo volume, a qual 

fora restituída apenas no dia seguinte, dezoito horas após o 

desembarque. Desse modo, pretendem a reparação pelo prejuízo material 

decorrente da aquisição de vestuários e produtos de higiene 

emergenciais, além do valor gasto com deslocamento de taxi até as lojas e 

aeroporto, bem como indenização por dano moral. Por seu turno a ré 

confirma o extravio, porém defende a inexistência de ilícito, afirmando que 

a mala fora restituída dentro do prazo de vinte e quatro horas, bem como 

que não há dano moral ou material a ser indenizado. Na espécie, trata-se 

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

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

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

CDC. Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora do 

serviço de transporte, por eventual dano causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Inobstante a alegação da 

requerida de que procedeu a restituição da mala, o documento de ID nº. 

13843545 – Pág. 1 comprova que a devolução ocorreu no dia seguinte ao 

desembarque, não indicando a hora em que fora procedida. Embora a ré 

narre na contestação que as despesas emergenciais foram restituídas a 

contento, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar 

sua alegação. Nessa senda, vislumbra-se que a autora se desincumbiu do 

ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, I, do CPC, enquanto a ré não 

atendeu a exigência do artigo 373, II, do referido diploma legal. Impende 

anotar que o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, ao se 

responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os riscos 

inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao transporte 

aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria 

do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha 

a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. O extravio da bagagem 

das autoras constatado nos autos não constitui mero aborrecimento do 

cotidiano, e enseja, sim, evento apto a ferir a dignidade da pessoa, 

surgindo, então, a reparação por dano moral. A desídia da ré que por 

motivos injustificados extravia a bagagem de seus passageiros demonstra 

a falha incontestável na prestação dos serviços contratados e faz nascer 

o dever de indenizar (art. 186 do Código Civil). Nesse caso, a 

jurisprudência pátria sufraga o entendimento de que o dano moral 

decorrente do extravio temporário de bagagem se caracteriza in re ipsa, 

prescindindo de prova específica para a sua configuração. Nessa toada, 

eis o julgado que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. CONEXÃODOMÉSTICA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE 

BAGAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 

DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

VERIFICADA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. É cediço que compete ao juiz deliberar sobre 

a necessidade de produção de determinada prova para a formação do 

seu convencimento, não caracterizando cerceamento de defesa o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I do CPC. Hipótese 

em que a prova oral pretendida não se revelava necessária ao deslinde do 

feito, sendo satisfatória a prova documental produzida. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. Ainda que a bagagem tenha sido despachada exclusivamente em 

nome de Claudine Pugnes, não há óbice para que o autor busque a devida 

reparação pelo extravio de seus pertences que estavam no interior da 

mala extraviada. O requerente teria suportado os prejuízos advindos do 

extravio da bagagem, de modo que, no anseio de fazer valer direito 

próprio (e não alheio), possui legitimidade para compor o polo ativo da lide. 

(...) DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM MANTIDO. O extravio 

temporário de bagagem causa relevante preocupação e intranquilidade 

para as pessoas lesadas, amoldando-se ao conceito dos danos morais in 

re ipsa, o que dispensa prova específica dos prejuízos sofridos. Ademais, 

é de ser mantido o montante indenizatório estabelecido em primeiro grau, 

que leva em consideração as peculiaridades do caso concreto e se afina 

com a jurisprudência deste colegiado em hipóteses paradigmáticas, 

inclusive, com os seus consectários legais (juros de mora desde a citação 

e correção monetária a partir do arbitramento). (...). (Apelação Cível Nº 

70064674625, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Redator: , Julgado em 

25/02/2016). Assim, é induvidoso que houve falha no serviço prestado 

pela empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na 

esfera psíquica da parte autora, pois as falhas descritas na peça inicial 

geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não 

passaria, caso o serviço prestado pela transportadora tivesse funcionado 

corretamente. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Assim sendo, fixo a indenização no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para cada qual das autoras. No que atine ao dano 

material, evola-se do documento de ID nº. 13108520, 13108523, e 

13108532 que as requerentes suportaram prejuízo material no importe total 

de R$ 568,13 (quinhentos e sessenta e oito reais e treze centavos) em 

decorrência da conduta da requerida, sendo necessária aquisição de 

vestuários e produtos de higiene de forma emergencial. II – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré: 

a) indenização por danos materiais no valor de R$ 568,13 (quinhentos e 

sessenta e oito reais e treze centavos), atualizados monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

desembolso (27/01/2018); b) indenização por danos morais no importe de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada uma das autoras, acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir da sentença (Súmula 362 STJ). 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, 15 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001366-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 14674168, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia de nº 31532, foi devidamente 

recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte Recorrida/autora, do 

inteiro teor do Recurso apresentado, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002090-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ALVES (EXEQUENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

patrono, do inteiro teor da juntada do ID – 14811375, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

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:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 15290361, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 01490, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado, bem como, 

para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002354-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

SERGIO AFONSO (REQUERENTE)

FRANCISCA MARIA BEIJOS AFONSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002354-50.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA MARIA BEIJOS 

AFONSO, SERGIO AFONSO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

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

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

Processo Civil. I – Mérito No mérito, afirmam os autores que adquiriram 

passagens aéreas da requerida para o trajeto Guarulhos/SP a Alta 

Floresta/MT, com conexão em Cuiabá/MT, com partida prevista para o dia 

21/06/2018, com embarque às 08h45min e chegada às 13h55min do 

mesmo dia. Afirmam que houve atraso no embarque em Guarulhos/SP, o 

que ensejou a perda da conexão em Cuiabá/MT, tendo chegado ao destino 

final apenas às 13h55min do dia 22/06/2018, pretendendo, portanto, a 

reparação pelos prejuízos de ordem moral sofridos, ressaltando que a 

autora é idosa e cadeirante. Por seu turno a ré confirma o atraso, mas 

alega que este se deu em razão da manutenção da aeronave, defendendo 

que não praticou qualquer ato ilícito porquanto incidente a excludente de 

responsabilidade de força maior, nos termos do artigo 256 do Código de 

Aeronáutica, bem como que prestou a assistência material devida. Na 

espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, 

prestadora do serviço de transporte, por eventual dano causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. 

Entrementes, não prospera a tese da ré de suposta ocorrência de 

problemas de ordem técnica/mecânica, o que afastaria o dever de 

indenizar, porquanto tal ocorrência, ainda que comprovada, revela-se 

como um risco inerente ao serviço que por ela é prestado, não podendo, 

por esta razão, ter seus ônus repassados aos consumidores. Por mais 

que se priorize a segurança nos voos, nunca é demais referir que as 

empresas de transporte de passageiros têm de estar preparadas para 

substituir o equipamento ou, não sendo isto possível, dar toda a 

assistência e informações aos consumidores. Tais obrigações, como sói 

acontecer, também no presente caso, não foram cumpridas. Assim, sem 

que tenha sido demonstrada a ocorrência de qualquer das excludentes da 

responsabilidade objetiva que é imputada à empresa demandada. 

Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, ao se 

responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os riscos 

inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao transporte 

aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria 

do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha 

a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. Nesse sentido, eis os 

entendimentos jurisprudenciais que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS NO EMBARQUE. PERDA DE 

CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO NÃO 

PROGRAMADA EM AERONAVE CUJOS EFEITOS NÃO PODEM ATINGIR O 

CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 

PRECEDENTES. Tendo presente o contexto, em que devido à alegada falha 

mecânica, mesmo que tenha sido prestada alguma assistência da 

demandada, o autor sofreu perda de conexão, com posterior embarque 

apenas após o transcurso de mais de 24 horas, impositivo o deferimento 

de danos morais em valor adequado para o caso concreto e aos 

parâmetros usualmente praticados pela Câmara em situações análogas. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077561231, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado 

em 20/06/2018). APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO SEGUIDO DE PERDA DE 

CONEXÃO. A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

AÉREO É OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR), SOMENTE PODENDO SER ELIDIDA POR CULPA 

EXCLUSIVA DA VÍTIMA, FATO DE TERCEIRO DESCONEXO DO SERVIÇO, 

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA 

AERONAVE QUE NÃO ELIDE O DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS 

OCASIONADOS AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. (...). (Apelação 

Cível Nº 70077008183, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 04/04/2018). A 

toda evidência, sendo falho o serviço, como retratado na espécie, além 

dos aborrecimentos, acarretou frustrações e receios que configuram o 

dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da 

dignidade humana, tendo restado caracterizados os requisitos exigidos 

pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar: dano, 

conduta e nexo causal. Não bastasse isto, os danos morais restaram 

caracterizados, porque se trata de dano in re ipsa, isto é, dano vinculado 

à própria existência do fato ilícito (falha na prestação do serviço), cujos 

resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, 

independendo, portanto, de prova. O atraso excessivo no horário do voo 

(vinte e quatro horas) não constitui mero aborrecimento do cotidiano, 

enseja, sim, evento apto a ferir a dignidade da pessoa, surgindo, então, a 

reparação por dano moral. De se observar que a autora Francisca é 

pessoa idosa e cadeirante, consoante comprova atestado médico de ID 

nº. 13961896 – Pág. 1, e certamente enfrentou maiores percalços em 

decorrência dos fatos narrados na exordial, porquanto sua limitação e 

condição de saúde exigem maiores cuidados. Consigno que a prestação 

de assistência pela ré em favor dos autores não a exime do dever de 

reparar os prejuízos de ordem moral sofridos, apesar de ensejar redução 

do quantum por ocasião da fixação do montante. O arbitramento do valor 

da indenização por danos morais deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Desse 

modo, fixo a indenização no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para o 

autor Sergio, e R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a autora Francisca, tendo 

em vista sua idade avançada e condição de saúde, em razão do atraso 

excessivo na chegada ao destino final. III – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré no pagamento do 

importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em favor do autor Sergio Afonso, 

e R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a autora Francisca Maria Beijos Afonso, 

a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. 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. 
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

15 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO (REQUERENTE)

LOCI AZEVEDO CARDOSO (REQUERENTE)

MICHELLE AZEVEDO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001354-15.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MICHELLE AZEVEDO FILHO, 

LOCI AZEVEDO CARDOSO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do CPC. I – Mérito No mérito, alegam as autoras que 

adquiriram passagens aéreas para o trecho Alta Floresta/MT a Recife/PE, 

com conexão em Cuiabá/MT, para o dia 26/01/2018, com saída às 

14h15min e chegada ao destino final às 20hmin. Afirmam que ao chegarem 

em Recife fora constatado o extravio da bagagem despachada, sendo que 

os pertences de ambas estavam acondicionados no mesmo volume, a qual 

fora restituída apenas no dia seguinte, dezoito horas após o 

desembarque. Desse modo, pretendem a reparação pelo prejuízo material 

decorrente da aquisição de vestuários e produtos de higiene 

emergenciais, além do valor gasto com deslocamento de taxi até as lojas e 

aeroporto, bem como indenização por dano moral. Por seu turno a ré 

confirma o extravio, porém defende a inexistência de ilícito, afirmando que 

a mala fora restituída dentro do prazo de vinte e quatro horas, bem como 

que não há dano moral ou material a ser indenizado. Na espécie, trata-se 

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

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

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

CDC. Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora do 

serviço de transporte, por eventual dano causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Inobstante a alegação da 

requerida de que procedeu a restituição da mala, o documento de ID nº. 

13843545 – Pág. 1 comprova que a devolução ocorreu no dia seguinte ao 

desembarque, não indicando a hora em que fora procedida. Embora a ré 

narre na contestação que as despesas emergenciais foram restituídas a 

contento, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar 

sua alegação. Nessa senda, vislumbra-se que a autora se desincumbiu do 

ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, I, do CPC, enquanto a ré não 

atendeu a exigência do artigo 373, II, do referido diploma legal. Impende 

anotar que o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, ao se 

responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os riscos 

inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao transporte 

aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria 

do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha 

a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. O extravio da bagagem 

das autoras constatado nos autos não constitui mero aborrecimento do 

cotidiano, e enseja, sim, evento apto a ferir a dignidade da pessoa, 

surgindo, então, a reparação por dano moral. A desídia da ré que por 

motivos injustificados extravia a bagagem de seus passageiros demonstra 

a falha incontestável na prestação dos serviços contratados e faz nascer 

o dever de indenizar (art. 186 do Código Civil). Nesse caso, a 

jurisprudência pátria sufraga o entendimento de que o dano moral 

decorrente do extravio temporário de bagagem se caracteriza in re ipsa, 

prescindindo de prova específica para a sua configuração. Nessa toada, 

eis o julgado que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. CONEXÃODOMÉSTICA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE 

BAGAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 

DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

VERIFICADA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. É cediço que compete ao juiz deliberar sobre 

a necessidade de produção de determinada prova para a formação do 

seu convencimento, não caracterizando cerceamento de defesa o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I do CPC. Hipótese 

em que a prova oral pretendida não se revelava necessária ao deslinde do 

feito, sendo satisfatória a prova documental produzida. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. Ainda que a bagagem tenha sido despachada exclusivamente em 

nome de Claudine Pugnes, não há óbice para que o autor busque a devida 

reparação pelo extravio de seus pertences que estavam no interior da 

mala extraviada. O requerente teria suportado os prejuízos advindos do 

extravio da bagagem, de modo que, no anseio de fazer valer direito 

próprio (e não alheio), possui legitimidade para compor o polo ativo da lide. 

(...) DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM MANTIDO. O extravio 

temporário de bagagem causa relevante preocupação e intranquilidade 

para as pessoas lesadas, amoldando-se ao conceito dos danos morais in 

re ipsa, o que dispensa prova específica dos prejuízos sofridos. Ademais, 

é de ser mantido o montante indenizatório estabelecido em primeiro grau, 

que leva em consideração as peculiaridades do caso concreto e se afina 

com a jurisprudência deste colegiado em hipóteses paradigmáticas, 

inclusive, com os seus consectários legais (juros de mora desde a citação 

e correção monetária a partir do arbitramento). (...). (Apelação Cível Nº 

70064674625, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Redator: , Julgado em 

25/02/2016). Assim, é induvidoso que houve falha no serviço prestado 

pela empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na 

esfera psíquica da parte autora, pois as falhas descritas na peça inicial 

geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não 

passaria, caso o serviço prestado pela transportadora tivesse funcionado 

corretamente. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Assim sendo, fixo a indenização no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para cada qual das autoras. No que atine ao dano 

material, evola-se do documento de ID nº. 13108520, 13108523, e 

13108532 que as requerentes suportaram prejuízo material no importe total 

de R$ 568,13 (quinhentos e sessenta e oito reais e treze centavos) em 

decorrência da conduta da requerida, sendo necessária aquisição de 

vestuários e produtos de higiene de forma emergencial. II – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré: 

a) indenização por danos materiais no valor de R$ 568,13 (quinhentos e 

sessenta e oito reais e treze centavos), atualizados monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

desembolso (27/01/2018); b) indenização por danos morais no importe de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada uma das autoras, acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir da sentença (Súmula 362 STJ). 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, 15 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE (ADVOGADO(A))

MF TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (REQUERIDO)
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RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000519-27.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MF TRANSPORTES EIRELI - ME 

REQUERIDO: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA Vistos. Trata-se 

de Embargos de Declaração interposto por MÔNACO DIESEL CAMINHÕES 

E ÔNIBUS LTDA, alegando omissão havida na sentença de ID nº. 

13692566. 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. Narra a Embargante que a 

sentença fora omissa, porquanto ao consignar que a requerida não 

comprovou a alegação de que não recebeu a mercadoria discutida no feito 

obrigou a embargante a fazer prova negativa, o que é vedado no 

ordenamento jurídico. Vale observar que em sede de contestação a 

requerida afirmou: “Por fim, a Reclamante possui culpa exclusiva pelos 

fatos articulados no presente caso, pois a devolução das peças físicas se 

deram em momento superior ao tratado pelas partes, assim como o 

pagamento parcial do boleto ocorreu (no dia 08/01/18) após o vencimento 

do mesmo (que ocorreu no dia 04/01/18), e por seu turno, a Reclamante 

procedeu com a devida baixa do protesto (legítimo)”. Ademais, vale 

observar que a sentença constou expressamente que: “Consigno que a ré 

não cumpriu o ônus probatório que lhe recai, estabelecido pelo artigo 373, 

II, do CPC, sendo certo que apesar de alegar que a autora não enviou 

efetivamente a mercadoria que afirmou ter devolvido, não comprovou sua 

alegação, inclusive, sequer informou quando então teria recebido tal 

produto.” Desse modo, não há que se falar em prova negativa, uma vez 

que a embargante confirmou que recebeu a mercadoria, ainda que de 

forma tardia. Destarte, consigno que a parte não formulou pedido de 

produção de outra prova, não havendo que se falar ainda em 

cerceamento de defesa. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 13976564, 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, 15 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010131-11.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS (ADVOGADO(A))

CLOVIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

ANDRE FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010131-11.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: CLOVIS DOS SANTOS 

EXECUTADO: CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração movido por CAIABI IMOBILIARIA E 

LOTEAMENTO LTDA alegando omissão havida na sentença de ID nº. 

13518015. É o necessário. DECIDO. Em que pese a alegação do 

Embargante de que a sentença foi omissa por não verificar a continência 

ou conexão havida entre o presente feito e o processo nº. 

2707-88.2010.8.11.0007 – código nº. 69736, vê-se que o decisório estatal 

guerreado constou que aludido feito fora sentenciado. Releva anotar que 

embora o embargante afirme que fora interposto Recurso de Apelação, 

pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça, é certo que o artigo 55, 

do CPC estabelece que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais 

ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os 

processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. A propósito, eis o 

entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que 

colaciono: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONEXÃO SUSCITADA -DEMANDA 

ANTERIOR JULGADA ART. 55, § 1°, DO CPC - APLICAÇÃO DA SÚMULA 

235 DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO 

PROCEDENTE. Desaparece a finalidade de reunião de processos, por 

motivo de continência ou conexão, quando um deles já foi julgado, ainda 

que a sentença se encontre pendente de julgamento de recurso, conforme 

disposição contida no o § 1° do artigo 55 do aludido Diploma Processual 

Civil e no Enunciado Sumular n°. 235, do Superior Tribunal de Justiça. 

(TJMT - CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 07/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – CONEXÃO – REUNIÃO DE PROCESSO – 

IMPOSSIBILIDADE – PRIMEIRO PROCESSO JULGADO – CONFLITO 

PROCEDENTE. A súmula 235 do STJ estabelece que a conexão não 

determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Desta 

forma, o fato de haver julgamento em uma das ações torna inviável a 

conexão, uma vez que o juízo prevento já entregou a tutela jurisdicional. 

(TJMT - HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, 

Publicado no DJE 12/07/2018). É certo que a insurgência do embargante 

se confunde com o mérito da lide, e não admite revisão em sede de 

embargos de declaração, que tem o escopo de elucidar obscuridade, 

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. Nessa senda, não se vislumbra a incidência 

das anomalias apontadas pela parte, uma vez que a sentença vergastada 

consignou os motivos ensejadores da conclusão tomada. O objetivo dos 

embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido da decisão. 

Não se presta, a modificar uma decisão, gerando, portanto, efeito 

modificativo da decisão impugnada. Quanto ao caráter infringente 

pretendido pelo recorrente, é certo que admissível em sede de Embargos 

de Declaração, contudo, de forma excepcional. Sobre o assunto, eis o 

ensinamento doutrinário de Nelson Nery Júnior: “Caráter infringente. Os 

EmbDcl pode ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados 

para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) 

extirpação da contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a 

consequência do provimento dos EmbDcl, mas não o seu pedido principal, 

pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos 

EmbDcl”. (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado/Nelson 

Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 2.279). Se através deste 

recurso busca-se, a pretexto de prequestionamento, o verdadeiro 

propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável é de ser 

julgado improcedente os embargos declaratórios, por inadequada a via 

eleita. Desta feita, por verificar a não ocorrência das hipóteses de 

cabimento de embargos, não devem acolhidos e, permanecendo o 

inconformismo quanto à aludida decisão estatal, resta ao embargante à 

interposição do recurso cabível. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 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 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

DHEIMISSON SOUSA COIMBRA (REQUERENTE)

EDMARA DANTAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA ALVES SACONI (ADVOGADO(A))

BGH DO BRASIL COMUNICACOES E SERVICOS LIMITADA (REQUERIDO)

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000174-95.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DHEIMISSON SOUSA 

COIMBRA REQUERIDO: BGH DO BRASIL COMUNICACOES E SERVICOS 

LIMITADA, MOVEIS ROMERA LTDA, SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO 

BRASIL LTDA. Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração interposto 

pela requerida MÓVEIS ROMERA LTDA (ID nº. 12829789) alegando 

omissão havida na sentença de ID nº. 11959185. É o necessário. DECIDO. 

Analisando detidamente o presente feito verifica-se que assista razão à ré 

quanto à omissão havida na sentença objurgada, porquanto apesar de 

haver duas pessoas jurídicas no polo passivo, julgou procedente o feito 

para condenar “o requerido”, ao pagamento de indenização por danos 

morais. Contudo, considerando o decisório estatal em sua integralidade 

vê-se que este afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

MÓVEIS ROMERA, consignando expressamente que a responsabilidade 

civil entre as reclamadas é solidária nos termos do art. 18 do CDC. Ante o 

exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir a 

omissão, a fim de que passe a constar na sentença guerreada a 

reponsabilidade solidária das requeridas para o pagamento ao autor da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 

do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

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

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

15 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIR HENRIQUE CRIPA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001501-75.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDEMIR HENRIQUE CRIPA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, alegando omissão 

havida na sentença de ID nº. 12314882, sob o argumento de que deixou 

de fundamentar a existência de dano moral. É o necessário. DECIDO. No 

que atine a omissão alegada pela embargante, analisando a sentença 

objurgada, não se vislumbra sua incidência, sendo certo que no decisório 

expressamente constou o que segue: “Assim, a inscrição do nome da 

parte autora em cadastro restritivo ao crédito sem comprovação de débito 

é indevida. Essa prática da requerida configurou-se como ilícita passível 

de reparação por dano moral, por sujeitar o consumidor (no caso a 

autora), a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e 

humilhações de ser tratada como inadimplente e refratária ao cumprimento 

das obrigações que lhe estão destinadas. Esse comportamento abusivo 

ré, pois, gera o dever de indenizar em razão da disciplina do art. 6.º, VI e 

VII, do CDC, e do preceito fundamental contido no art. 5.º, inciso X, da 

Constituição Federal. Friso não se exigir demonstração da prova efetiva 

do dano moral, vez que a inscrição indevida nos cadastros de restrição ao 

crédito, configura-se como dano in re ipsa, como reiteradamente vem 

decidindo as cortes do País, inclusive, do STJ. (...) Na espécie, o dano 

moral prescinde de comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou 

manutenção) indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de 

crédito (dano moral in re ipsa)”. Referida explanação fora seguida de 

entendimento jurisprudencial ratificando o entendimento. Desta feita, não 

vislumbrando a irregularidade apontada pelo embargante, tenho que a 

sentença merece ser mantida. A irresignação da parte se dá quanto ao 

mérito da causa, e, persistindo discordância, deverá valer-se da via 

adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 13258645, com fundamento no artigo 

48 da Lei nº. 9.099/95. Em tempo, deixo de aplicar a multa prevista no 

artigo 1.206, § 2º do CPC, bem como de condenar a embargante em 

litigância de má-fé, requeridos pela parte autora, por não vislumbrar a 

hipótese narrada no texto legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

JORGE RAMOS DOS CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000356-81.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JORGE RAMOS DOS CARMO 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. Trata-se 

de Embargos de Declaração interposto pela requerida (ID nº. 13698663) 

alegando omissão havida na sentença de ID nº. 11885969, porquanto 

deixou de considerar o acordo entabulado pelas partes no curso da ação 

(ID nº. 11538590). É o necessário. DECIDO. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que assista razão à ré quanto à omissão havida 

na sentença objurgada, porquanto apesar de julgar procedente o pedido 

formulado pela parte autora, é fato que as partes se compuseram 

amigavelmente antes da prolação da sentença, consoante se depreende 

da minuta de ID nº. 11538590. Destarte, evola-se que a solução amigável 

do conflito está em consonância com a legislação pertinente. Ante o 

exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir a 

omissão, revogando integralmente a sentença de ID nº. 11885969, e via de 

consequência, HOMOLOGO a transação celebrada entre as partes, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

15 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002489-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GUILHERME CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002489-62.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GUILHERME CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se dos autos 

que a parte autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 14309983), 

não compareceu à sessão de conciliação, consoante termo juntado na 

movimentação de ID n.º 15081045. Desse modo, a extinção da ação é à 

medida que se impõe, em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei nº. 

9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as 

custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do Estado 

de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 
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§ 2º da Lei nº 9.099/95. Entretanto, verifica-se que a parte autora 

requereu a justiça gratuita e por tais razões deixo de condená-la no 

pagamento de custas processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do 

CPC combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se, 

lembrando que caso a parte autora não possua advogado constituído nos 

autos, é dispensada a intimação da parte, conforme Enunciado nº 13 do 

XIV Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo 

com a CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento das custas 

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

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002283-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENDA DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002283-48.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANO RODRIGUES & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: BRENDA DA SILVA PEREIRA Vistos. Ausente o 

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

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia (ID nº. 14781561), 

contudo, se quedou inerte (ID nº. 15114292). Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

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

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

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

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

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

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

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

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

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

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 140032 Nr: 2962-36.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edideson Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico a presença dos requisitos do artigo 89, da 

Lei n°9099/95, assim, acolho o parecer ministerial e designo audiência 

para proposta de suspensão condicional do processo para o dia 15 de 

outubro de 2018, às 13h45min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 150442 Nr: 1138-08.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Leonardo Sousa Norte, Lucas 

Henrique de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:MT/20750-O, Lucas Barella - OAB:19.537/O

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico a presença dos requisitos do artigo 89, da 

Lei n°9099/95, assim, acolho o parecer ministerial e designo audiência 

para proposta de suspensão condicional do processo para o dia 15 de 

outubro de 2018, às 13h45min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 160604 Nr: 6410-80.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Jose Barbosa Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Sophia 

Dorado - OAB:20343/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Processo n.º 6410-80.2017.811.0007

Código: 160604

 Vistos etc.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Desde já, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 03 de 

outubro de 2018, às 17h00min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.

Consigno que eventual proposta de suspensão condicional do processo, 

se cabível, será analisada na referida solenidade.

Alta Floresta/MT, 15 de maio de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003334-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FERREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003334-94.2018.8.11.0007 BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. ELIAS FERREIRA DE ANDRADE IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da 

CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento das custas para distribuição da Carta Precatória de Citação. O 

recolhimento das custas poderá ser feito através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online - Primeira 

instância - "carta precatória", bem como para indicar o endereço do 

requerido onde dever ser realizada a diligência nesta Comarca, visto que 

na petição juntada na inicial consta endereço na Comarca de Cuiabá-MT, 

devendo ainda proceder com o depósito da condução do sr. oficial de 

justiça para os fins de cumprimento integral da Deprecata. Nada mais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 30 de 456



havendo encerro o presente. Alta Floresta, 16 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001718-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

FLAVIA CRISTINA BULHAO BUCHMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALTAIR NERY (ADVOGADO(A))

DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001718-84.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

FLAVIA CRISTINA BULHAO BUCHMANN RÉU: DIARIO EDITORA E 

RADIODIFUSAO LTDA - ME Vistos. DEFIRO o pedido de aplicação da multa 

diária fixada, todavia, deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

instruir os autos com a planilha atualizada do débito. Por outro lado, 

verifico que o requerido, até o presente momento, não cumpriu a liminar 

deferida, nestes termos, INTIME-SE o requerido para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, CUMPRA a liminar deferida, sob pena de incorrer no 

pagamento de multa diária a qual, MAJORO e PRORROGO desde já, no 

montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao período de 30 

(trinta) dias. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 03 de setembro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000130-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000130-13.2016.8.11.0007. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCELO DOS SANTOS MARTINS Vistos. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de 

MARCELO DOS SANTOS MARTINS, todos devidamente qualificados nos 

autos. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Homologo 

o pedido de desistência formulado pela parte requerente, e por 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo 

Civil, devendo ser dadas as baixas necessárias em eventuais gravames. 

Deixo de condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, 

visto que a Requerida sequer foi citada, por outro lado condeno a Parte 

Autora ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais. 

Observadas as formalidades legais, deem-se as baixas necessárias. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 03 de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001571-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR BORGES DE MORAIS (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1001571-58.2018.8.11.0007 EDEMAR BORGES DE MORAIS 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

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 da petição ID 15262878, bem como para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 17 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003344-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JURACI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003344-41.2018.8.11.0007 JOSE EDUARDO DOS SANTOS 

MARIA JURACI DOS SANTOS 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 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 Cidade Bela. O recolhimento da diligência deverá ser 

feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Diligências – 

Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

ato deprecado. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 17 

de setembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003272-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERENTE)

CRISTIANO AMARO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DAVID ANTUNES DAVID (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003272-54.2018.8.11.0007 PARANAITA RIBEIRAOZINHO 

TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. JOÃO DE CARVALHO 

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 que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado com o número do processo 

referente a condução do oficial de justiça até a Rod. MT-325, km 50, 

Fazenda Primavera. O recolhimento da diligência deverá ser feito através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Diligências – 

Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

ato deprecado. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 17 

de setembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000940-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A TONI PRODUCOES - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000940-51.2017.8.11.0007 BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. M A TONI PRODUCOES - ME IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da 

CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para manifestação nos presentes autos acerca 

da certidão negativa ID 15164732, bem como para indicar o atual endereço 

do requerido e a exata localização do veículo, no prazo de 15 (quinze) 
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dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 17 de 

setembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002039-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

APARECIDO CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1002039-56.2017.8.11.0007 APARECIDO CARDOSO SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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 requerido para apresentar as contrarrazões ao recurso do requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 17 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000510-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAURO JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000510-65.2018.8.11.0007 MAURO JOSE DE LIMA INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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, 17 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000888-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

ANTONIO OVIDIO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (RÉU)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000888-21.2018.8.11.0007 ANTONIO OVIDIO PEREIRA 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 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, 17 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000364-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FELISBERTO SATIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUCIO VIOLA (REQUERIDO)

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000364-24.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: CRISTIANE FELISBERTO SATIRO REQUERIDO: SANDRO 

LUCIO VIOLA Vistos. RETIFICO a decisão lançada ao ID. 14880805, 

fazendo-se constar que a audiência de conciliação realizar-se-á no dia 28 

de setembro de 2018, às 13h00min. No mais, cumpra-se conforme 

determinado. Alta Floresta/MT, 29 de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1995 Nr: 54-36.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Café Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda, José 

Pupim Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivoni Monteiro Cavalcanti, José Vaz Filho - 

Espólio, Rafaela Monteiro Vaz

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

OAB:18.450/MT, Gabi sicuto - OAB:, José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública 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 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 Setor RI, Jardim das Araras e ROD. MT-208, 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 intimação das partes para a audiência designada para o dia 

29/10/2018.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129103 Nr: 4652-37.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Popim de Caires, Maria Helena Margonato de 

Caires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarice Minski dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luiz Rasia - 

OAB:17.595, Remi Cruz Borges - OAB:11148-A

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

OAB:12083/MT, Caroline Evelyn Dan Lopes - OAB:20.074

 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, afim de retirar o 

mandado de averbação, no prazo de 15 (quinze) dias, e ainda 

providenciar o necessário para o seu integral cumprimento no Cartório de 

Imóveis de Paranaita-MT.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Sentença

PROCESSO N°:11685-58.2013.811.0004 (CÓD.177463) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. 1. Trata-se de um Pedido de Providências instaurado a 

partir do requerimento formulado pelo Oficial Registrador do Cartório do 1º 

Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, visando averiguar 

possíveis irregularidades nas Matrículas n° 46.325 e nº 46.391. 2. Informa 

o registrador que a matrícula nº 46.391 possui duas fichas, sendo que na 

segunda consta como o número 47.391-A, e que a averbação AV-05 

também faz referência ao nº 47.391. Informou ainda que foi realizado na 

averbação AV-08 retificação do número da matrícula e da ficha, a qual 

menciona como correto Matrícula nº 46.391 e Ficha 46.391-A, retificando 

ainda a AV-05-47.391, para constar como correto AV-05-46.391, mas, a 
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averbação AV-08 faz referência à matrícula nº 35.436. 3. Relata que 

consta registrados em ambas as matrículas, que foram alienadas em favor 

de EDUARDO NERY FUGANTI, mas, ao realizar levantamento da 

documentação que as compõem, constatou que estas vendas foram 

retratadas numa única escritura, quando deveria existir um título para cada 

imóvel. 4. Além disso, ressalta que não constam no arquivo da serventia 

os ofícios nº 00936/2002 e 936/99, os quais deram causa as averbações 

AV-06-46.391 e AV-02-46.325, para constar que ambos os imóveis 

estavam sendo liberados das condições Resolutivas a que estavam 

sujeita. 5. Acrescenta ainda que o protocolo nº 113.976, presente no R-07 

da 46.391, e R-03 da 46.325, quando verificado no respectivo Livro diz 

respeito à matrícula diversa destas. 6. Com a inicial vieram os documentos 

(fls. 07/45v). 7. Depois de solicitados, foram juntados aos autos outros 

documentos referentes às matrículas em análise. 8. Intimado, o Ministério 

Público manifestou-se (fl. 79/80), pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de intervenção ministerial. 9. Os proprietários atuais e 

primitivos foram intimados às fls. 85/88 para, querendo, se manifestarem, 

porém decorreu "in albis" o prazo lhes deferido, conforme certidão de fl. 

89. 10. Assim, vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. 11. 

Em razão das inconsistências percebidas e relatadas pelo Oficial 

Registrador às fls. 04/06, é necessária a análise de toda a cadeia dominial 

das matrículas nº 46.391 e nº 46.325, por conter indícios de 

irregularidades. Matrícula n° 46.391 (fls. 07/08). 12. A matrícula n° 46.391 

foi aberta em 31 de janeiro de 2001, para proteger uma área de terras com 

196,97,58ha, no município de General Carneiro/MT, destacada de uma 

Gleba denominada "Batovi-Área 01, e tem como proprietário primitiva o 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA. 

Consta que é originária da matrícula n° 24.775, estando averbada a venda 

para a matrícula nº 46.391, na ficha 24.775-C, averbação AV-25. 13. 

Consta registrado conforme R-01 - protocolo nº 101.157, que esta 

matrícula foi aberta com a apresentação de um Título de Propriedade sob 

Condição Resolutiva nº 104029, datado de 26/02/1994, expedido pelo 

INCRA, em favor de WBIRACY BARREIRA DE SOUSA e sua esposa 

BARTIRA MARIA DE CARVALHO SOUSA. Consta ainda no R-01 a 

transcrição da clausula reguladora inserta no item V do título, com a 

advertência de que "Enquanto vigente a condição resolutiva, é vedado ao 

(s) OUTORGADO (s) alienar o imóvel, sem prévia anuência do 

OUTORGANTE". 14. Cópia do referido Título de propriedade foi acostado à 

fl. 42, e comprova a autenticidade do registro constante no R-01. 15. 

Após, vieram as averbações AV-02, AV-03, AV-04, AV-05 e AV-06, 

sendo que a AV-05 faz referência à matrícula diversa (nº 47.391), e a 

AV-06 informa que conforme ofício INCRA/SR-13/G/ nº 00936/02, datado 

de 30 de setembro de 2002, o imóvel está sendo liberado das condições 

resolutivas nela convencionadas. 16. Conforme informou o registrador o 

ofício em questão não consta arquivado na serventia, em vista disto foi 

oficiado ao Incra para informar acerca do mencionado ofício, obtendo 

resposta negativa conforme ofício de fls. 95, sendo às fls. 100/199, 

acostado cópia de todo o processo que trata da regularização fundiária 

referente ao imóvel adquirido por WBIRACY BARREIRA, e conforme 

consta à fl. 186, denota-se que até a data de 14/09/2004 o imóvel ainda 

não havia sido liberado das cláusulas resolutiva. 17. Portanto, há indícios 

de que a AV-06 foi prenotada de forma fraudulenta, pois, refere-se à 

suposto Ofício datado de 30/09/2002, e de acordo com o que foi exposto 

acima, há informação de que no ano de 2004 o imóvel ainda não havia sido 

liberado das condições resolutivas. 18. Outra flagrante irregularidade 

existente na matrícula nº 46.391 refere-se ao que consta registrado no 

R-07, protocolo nº 113.976, onde está gravado que por meio da Escritura 

Pública de Compra e Venda, lavrada nas notas do Cartório de Registro 

Civil e Tabelionato do município de General Carneiro/MT, em 25 de janeiro 

de 2005, no Livro nº D-014, Fls. 064/065, JOACY OLIVEIRA MARTINS, 

vende a totalidade do imóvel à EDUARDO NERY FUGANTI, quando quem 

deveria figurar como vendedor era o proprietário do imóvel WBIRACY 

BARREIRA DE SOUSA. 19. Desta forma, o registro lançado no R-07 

figurou como vendedor pessoa alheia aos registros anteriores, e se não 

bastasse, o suposto protocolo utilizado para esta prenotação refere-se à 

pessoa e imóvel distintos deste em comento. 20. Cópia da referida 

escritura foi solicitada à Serventia que a lavrou, sendo acostada às fls. 

18/19, e 54/56, e descreve que WBIRACY BARREIRA DE SOUSA 

juntamente com JOACY OLIVEIRA MARTINS, vendem os seus imóveis 

protegidos pelas matrículas nº 46.391 e nº 46.325 à pessoa de EDUARDO 

NERY FUGANTI, menor, representado por sua mãe CLEMES MARIA 

BEVILACQUA. 21. Referido título não pode ser considerado regular, pois, 

para o registro de venda de imóvel deve ser apresentado um único título 

que retrate a propriedade do vendedor, bem como o imóvel 

correspondente, mas, mesmo assim, foi registrado em ambas as 

matrículas em 21 de outubro de 2005, constando como prenotado 

supostamente no protocolo sob o nº 113.976, que não refere-se a estes 

imóveis e nem seu suposto adquirente, conforme fl. 11. 22. Diante das 

incongruências referentes a averbação para constar que o imóvel estava 

sendo liberado das condições resolutivas convencionadas, do registro da 

escritura lavrada de forma incorreta, da inclusão do nome de pessoa 

diferente do proprietário como vendedor do imóvel, e da inexistência do 

nome do comprador e da matrícula no protocolo informado no registro, a 

matrícula nº 46.391 deve ser considerada formalmente irregular. Matrícula 

n° 46.325 (fls. 09/10). 23. A matrícula n° 46.325 foi aberta em 14 de 

dezembro de 1999, para proteger uma área de terras com 160,00ha, no 

município de General Carneiro/MT, denominada "Fazenda Colorado", 

destacada de uma Gleba denominada "Batovi-Área 01, e tem como 

proprietário primitiva o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 

REFORMA AGRÁRIA-INCRA. Consta que é originária da matrícula n° 

24.775, estando averbada a venda para a matrícula nº 46.325, na ficha 

24.775-C, averbação AV-24 (fl. 61). 24. Consta registrado conforme R-01 

- protocolo nº 100.863, que esta matrícula foi aberta com a apresentação 

de um Título de Propriedade sob Condição Resolutiva nº 099827, datado 

de 26/11/1993, expedido pelo INCRA, em favor de JOACY OLIVEIRA 

MARTINS. Consta ainda no R-01 a transcrição da clausula reguladora 

inserta no item V do título, com a advertência de que "Enquanto vigente a 

condição resolutiva, é vedado ao (s) OUTORGADO (s) alienar o imóvel, 

sem prévia anuência do OUTORGANTE". 25. Cópia do referido Título de 

propriedade foi acostado à fl. 15, e comprova a autenticidade do registro 

constante no R-01. 26. Após, consta averbado (AV-02) que conforme 

ofício INCRA/SR-13/G/ nº 936/99, datado de 30 de setembro de 1999, o 

imóvel está sendo liberado das condições resolutivas nela 

convencionadas. 27. No R-03, protocolo nº 113.976, consta registrada a 

venda da totalidade do imóvel pelo proprietário JOACY OLIVEIRA 

MARTINS, ao comprador EDUARDO NERY FUGANTI, menor, representado 

por sua mãe CLEMES MARIA BEVILACQUA, referindo-se a Escritura 

Pública de Compra e Venda lavrada nas notas do Cartório de Registro Civil 

e Tabelionato do município de General Carneiro/MT, em 25 de janeiro de 

2005, no Livro nº D-014, Fls. 064/065, s mesma escritura que foi 

registrada no outro imóvel em análise (mat. 46.391). 28. Também se 

constata que o protocolo nº 113.976 quando verificado mo livro 

respectivo, não tem qualquer relação com o imóvel ou o suposto 

adquirente, pois, refere-se à pessoa e imóvel distintos. 29. Portanto, a 

matrícula nº 46.325 não pode ser considerada regular, ante a existência 

de averbação para constar que o imóvel estava sendo liberado das 

condições resolutivas convencionadas, do registro da escritura lavrada 

de forma incorreta, e da inexistência do nome do comprador e da matrícula 

no protocolo informado no registro. 30. Feitas estas análises, denota-se 

que a presente averiguação pode eventualmente culminar em retificação, 

nulidade ou cancelamento de registro público, logo, deve ter a sua 

pretensão reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível 

competente. 31. Cumpre salientar que a Direção do Foro é incompetente 

para processar e julgar os pedidos de cancelamento dos registros 

públicos, o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do 

art. 51, inciso VI, do COJE. 32. No mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, 

que assim disciplina:"Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, 

nulidade e cancelamento de registros públicos tramitarão perante os 

respectivos Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. " 

33. Tendo em vista essas considerações, conclui-se que compete ao 

Juízo Cível, e não ao Juízo Diretor do Foro, o cancelamento dos atos 

notariais e registrais, mesmo porque eventual cancelamento poderia atingir 

eventuais terceiros interessados, os quais seriam prejudicados pela 

declaração de nulidade do título e/ou registro anterior. 34. Diante de todo o 

exposto, denota-se que há no caso dos autos, indícios de fraude ao 

registro público. DISPOSITIVO. 35. Posto isso, no uso do poder geral de 

cautela, e em respeito aos Princípios da Legalidade, Continuidade e 

Segurança Jurídica dos Registros Públicos, com fulcro no art. 51, inciso 

VI, do COJE, e art. 292, da CNGC, determino o bloqueio das Matrículas n° 

46.325, com área de 196,97,58ha e nº 46.391, com área de 160,00ha, o 

que faço a fim de se evitar lesões de difícil reparação a terceiros de 

boa-fé, restando aos interessados que busquem pela via judicial 

adequada, a comprovação de eventual direito. 36. Expeça-se mandado ao 

Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças, para proceder a averbação de 
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bloqueio em ambas as matrículas. 37. Publique-se a decisão no DJE. 38. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

PROCESSO Nº:6693-83.2015.811.0004(CÓD. 205174)PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS. 1. Trata-se de Pedido de Providências 

protocolado pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças/MT, visando averiguar possíveis irregularidades referente a 

matrícula n° 21.934. 2. Com a inicial vieram os documentos (fls. 4/18). 3. A 

matrícula n° 21.934 com área de 1.628 ha, refere-se a uma área de terras 

situadas neste Município, aberta em 10 de novembro de 1983, originária da 

transcrição n° 175, de propriedade primitiva de Joaquim Francisco e sua 

mulher Iolanda Verri Francisco. 4. A transcrição n.º 175(fls. 6), refere-se 

ao registro do Título Definitico de Propriedade expedido pelo INTERMAT em 

28/04/1953 em favor de JOAQUIM FRANCISCO. Nela consta averbação de 

venda para a matrícula n.º 21.934, porém conforme consta às fls. 07 toda 

sua área já havia sido comprometida com vendas anteriores. 5. Quanto a 

escritura registrada no R-1 da matrícula 21.394 não confere conforme 

consta ás fls. 56/57. 6. Após serem solicitados, foram juntados diversos 

documentos às fls. 30/68. 7. Intimado, o Ministério Público manifestou-se 

(fl. 22) solicitando cópia da escritura registrada no R-1 da matrícula em 

questão. 8. Os interessados foram intimados (fl. 40) para, querendo, se 

manifestar. Decorrendo o prazo sem qualquer manifestação de 

interessado. 9. É apontado pelo Oficial Registrador que a transcrição n.º 

175 não possuía área suficiente para dar origem à matrícula n.º 21.934. 

Também questiona o padrão de impressão e as assinaturas dos oficiais de 

registro da época. 10. Destaca-se que o protocolo nº 40.173 confere(fls. 

18). 11. Feitas as ponderações, inauguraram a presente averiguação que 

pode eventualmente culminar em retificação, nulidade ou cancelamento de 

registro público, logo, deve ter a sua pretensão reconhecida em 

contencioso judicial perante o juízo cível competente. 12. Cumpre salientar 

que a Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos 

de cancelamento dos registros públicos, o que compete aos Juízes de 

Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do COJE. 13. Diante 

de todo o exposto, denota-se que há no caso dos autos, indícios de 

fraude ao Registro Público. DISPOSITIVO. 14. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e item 1.10.17 da CNGC, determino o 

bloqueio da matrícula n° 21.934 com área de 1.628 ha. 15. Expeça-se 

Mandado de Bloqueio da matrícula n.º 21.934 com área de 1.628 ha e 

Notifique-se a Oficial do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças acerca 

da presente Decisão, cientificando-o que não poderá mais nela praticar 

qualquer ato, salvo mediante autorização pelo Juízo Cível competente, bem 

como restituindo-se a Matrícula original encaminhada a este Juízo. 16. 

Publique-se presente decisão via DJE. 17. Intimem-se. Cumpra-se. 18. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 11 de setembro 

de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 196234

Numeração Única: 8388-04.2017.8.11.0004

Unidade de origem: Barra do Garças

Tipo de ação: Processual

Requerente: Manoel David de Arruda

Advogado(s): Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB 5771-MT

Requerido: Carvalima Transportes Ltda, na pessoa de seu representante legal

Bradesco AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS SA

Advogado(s): Heloisa Helena Saenz Surita - OAB 999/MT

Wilson Saenz Surita Júnior - OAB 7302-A/MT

Daniela Cristina Vaz Patini - OAB 11660/MT

Renato Chagas Correa da Silva - OAB 8184/MT

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Barra do Garças para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 04/10/2018 às 14:00

Endereço: Rua Francisco Lira, 1051, Jardim Sena Marques - CEP.: 78600-000

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285986 Nr: 10635-21.2018.811.0004

 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): JOSIMAR MORZELLE TRANSPORTES ME, 

Josimar Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não há tempo hábil para citação e intimação da 

parte requerida com antecedência de 20 dias úteis da audiência 

designada. Dessa forma, remeto os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277010 Nr: 5419-79.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Mauro Ferreira de Souza, Maria de Fatima 

Mendonça de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Verifica-se que a diligência de citação da parte demandada restou 

infrutífera, conforme se vê através da certidão de fls.88.

2. Diante disso, CANCELO a audiência de conciliação/mediação aprazada 

por ocasião da decisão de fls.82 e, considerando as ferramentas de 

acesso que guarnecem o Poder Judiciário, DETERMINO que PROCEDA-SE 

à consulta no Sistema INFOJUD, visando localizar novos endereços da 

parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que promova o regular processamento 

do feito, sob pena de extinção.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285986 Nr: 10635-21.2018.811.0004

 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): JOSIMAR MORZELLE TRANSPORTES ME, 

Josimar Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 65993 Nr: 8855-66.2006.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Helena Moreira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicéias Gomes Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 
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OAB:Oab/MT 10.521, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Rafael Beraldo Barros 

- OAB:MT 12.970

 Vistos.

1.Tendo em vista a possibilidade de satisfação do crédito através da 

ordem de preferência elencada no art. 835 do CPC, INDEFIRO pedido retro.

2. INTIME-SE a parte Exequente para promover o andamento do feito no 

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

3. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103854 Nr: 8857-94.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvani Schalemberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Rodrigues de Figueiredo Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230468 Nr: 9365-30.2016.811.0004

 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): Daiani França Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD visando localizar os 

novos endereços da parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175842 Nr: 9681-48.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusmar Batista Alcantis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, José Valério Júnior - OAB:MT 17.529, 

Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - OAB:MT 6.294-B, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, Ronaldo Batista Alves Pinto 

- OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

2. Ainda, PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de 

obter informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Caso restem infrutíferas as diligências acima expostas, DEFIRO o 

pedido de inclusão do nome da parte executada junto aos bancos de 

dados de proteção ao crédito, com base no art.782, §3º, do CPC.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188055 Nr: 8722-43.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evando Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:MT 6.294-B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

2. Ainda, PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de 

obter informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Caso reste infrutífera a diligência acima exposta, DEFIRO o pedido de 

inclusão do nome da parte executada junto aos bancos de dados de 

proteção ao crédito, com base no art.782, §3º, do CPC.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 198443 Nr: 2760-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarso Rodrigues Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE, à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter 

informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. No mesmo prazo, DETERMINO que o exequente manifeste seu interesse 

acerca do veículo restringido judicialmente através do Sistema Renajud, 

conforme extrato encartado à fl.68, sob pena de preclusão e 

desfazimento da constrição.

6. Por fim, DEFIRO o pedido de fls.73v, devendo ser procedida as 

anotações do referido patrono junto ao Sistema Apolo, para fins de 

publicações e intimações.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 55844 Nr: 139-50.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezário de Lima Lula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:MT4.770-B, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE, à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter 

informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. DEFIRO o pedido de dilação de prazo formulado à fl.140v, a fim de que o 

credor diligencie sobre a existência de bens imóveis em nome do devedor.

6. Por fim, DEFIRO o pedido de fls.140v, devendo ser procedida as 

anotações do referido patrono junto ao Sistema Apolo, para fins de 

publicações e intimações.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166513 Nr: 9001-97.2012.811.0004

 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: Ilda Carrijo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pompilio Chapadense, Nelcy Chapadense, 

Maria Chapadense Osaki, Marly Chapadense, Laura Resende 

Chapadense, Lindaura Chapadense Liberalesso, Dalva Chapadense, Luiz 

Araújo Chapadense, José Araúijo Chapadense, Sônia Maria Chapadense, 

Rafael Chapadense, Luciene Chapadense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Verifica-se que até o momento houve somente a citação das requeridas 

Nelcy Chapadense e Marly Chapadense (fl.80).

 2. Com relação a carta precatória expedida ao Juízo Deprecado de 

Curitiba – PR, constata-se que a mesma foi devolvida às fls.93/109, sem o 

cumprimento da diligência de citação da demandada Maria Chapadendse 

Osaki e, com relação a requerida Lindaura Chapadendse Liberalesso, 

houve a impossibilidade de execução do mandado, ante a incompletude 

dos dados referente ao endereço apontado. (fl.86)

3. Diante disso, DEFIRO o pedido formulado às fls.91/92 e, por 

conseguinte, DETERMINO que PROCEDA-SE à consulta no Sistema 

INFOJUD, visando localizar os novos endereços das partes demandadas.

4. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. No mesmo prazo, deverá a parte autora informar o número do CPF dos 

demandados José Araújo Chapadense e Dalva Chapadense, a fim de 

viabilizar a consulta de endereço dos mesmos junto ao Sistema Infojud.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197833 Nr: 2398-03.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. Silva Junior - Industria e Comércio - ME, 

Priscila Barreto Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e BACENJUD visando 

localizar os novos endereços da parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269826 Nr: 898-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Édila Alves de Moura Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilma Oliveira da Silva, Rosimar Oliveira da Silva, 

JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA, Renato Sousa Soares, Generina Sousa 

da Cruz, Evaldina dos Santos Rezende, Anelita Souza Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e BACENJUD visando 

localizar os novos endereços da parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207500 Nr: 8031-92.2015.811.0004

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mazarello Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ocimar Carneiro de Campos, Enelsom 

Alexandro Nonato, Rogério Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e BACENJUD visando 

localizar os novos endereços da parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167265 Nr: 10018-71.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana do Vale Mascarenhas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fernandes Uemura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:MT-19638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade 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. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado 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 
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eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179478 Nr: 1473-41.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. O. S. de Oliveira Me, Márcio Omar Souza de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade 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. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado 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.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163784 Nr: 5443-20.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atlântico Auto Posto Ltda, Marcos Ronan Jacintho do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Contact Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Carlos Roberto Marques - OAB:70610/sp

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade 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. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado 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.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273879 Nr: 3480-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza, Soeli Bortolanza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Henrique Pereira Lima, Sandro José 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.Considerando as ferramentas de acesso que guarnecem o Poder 

Judiciário, DETERMINO que PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e 

BACENJUD, visando localizar os novos endereços da parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226392 Nr: 6712-55.2016.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melchiades Negro Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. VISTOS.

2. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

3. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

4. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado 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.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. DEFIRO o pedido de fls.96v, devendo ser procedida as anotações do 

referido patrono junto ao Sistema Apolo, para fins de publicações e 

intimações.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175239 Nr: 8869-06.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Nova Era Ltda Me, José 

Humberto da Silva, Antônio dos Reis da Silva, Marcilene Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade 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. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado 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.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161309 Nr: 2167-78.2012.811.0004

 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 Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiliano Carelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade 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. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado 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.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 7611 Nr: 293-54.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUDA BORGES DE JESUS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade 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. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado 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.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Ainda, DETERMINO que o exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca do imóvel avaliado às fls.81/83, bem como pelos atos 

expropriatórios que entenda necessários.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186200 Nr: 7254-44.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice Alves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasminas Mineração do Brasil Ltda, Luciano 

Jacob Toledo, Antônio Alex de Jesus, Terezinha de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRASMINAS MINERAÇÃO DO BRASIL 

LTDA, CNPJ: 15065451000184. 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 20 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.

 Despacho/Decisão: VISTOS.1. Tendo em vista que o edital de fls. 88 não 

se prestou à citação da Requerida BRASMINAS MINERAÇÃO DO BRASIL 

LTDA e sim dos Réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, CHAMO O FEITO À ORDEM para DETERMINARa citação da 

Requerida BRASMINAS MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA, nos termos do 

despacho de fls. 87.2. Decorrido o prazo do edital de citação, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE nova vosta à Defensoria Pública, nos termos 

da decisão de fls. 93.3. 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, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 13 de setembro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103419 Nr: 8423-08.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Aparecida Banhara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 92v.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270321 Nr: 1230-58.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanice Santos de Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCB, Juçania Barbosa de Azevedo Coutinho, 

Wendel Balduino Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Nunes Ferreira - 

OAB:17115/MT, Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO pedido da parte requerente e, por consequência, CITEM-SE os 
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requeridos, por Oficial de Justiça, no endereço indicado na exordial, e os 

INTIMEM PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO QUE REDESIGNO PARA O 

DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018, às 10hr00min (MT), a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC).

 2. Na audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180770 Nr: 2684-15.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. Alves - ME, Maria Moezia Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada 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 dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211222 Nr: 10211-81.2015.811.0004

 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: Luiz Paulo Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Alves Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital uma vez que não se esgotaram 

todos os meios cabíveis para localização da parte contrária, conforme 

dispõe o art. 257 do CPC/2015.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte Executada.

 3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar de forma específica acerca do endereço que entende correto 

para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, requer os atos 

necessários ao deslinde do feito.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156574 Nr: 8883-58.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Silva de Souza dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5.736

 Vistos.

 1. Compulsando os autos verifico que, de fato, a publicação da sentença 

de folhas 168/171 de folhas 178, disponibilizada no DJE 9951 e publicada 

no dia 02.02.2017 saiu para intimação em no de FERNANDO GARCIA NETO 

BARBOSA, OAB-MT, 17.134, quando o correto seria em nome de 

FERNANDO CESAR ZANDONADI, constante da peça de folhas 61 e 

instrumento de mandato (substabelecimento) de folhas 91.

 2. Visualizo, também que todos as intimações posteriores ocorreram sem 

a observância do contido às folhas 61 e instrumento de mandato 

(substabelecimento) de folhas 91.

 3. Posto isto, diante da flagrante nulidade processual por cerceamento de 

defesa, chamo o feito a ordem para tornar sem efeito as certidões de 

folhas 179 e atos posteriores, determinando a republicação da sentença 

de folhas 168/171 e intimação do Doutor FERNANDO CESAR ZANDONADI, 

reabrindo-se, por conseguintes, todos os prazos legais previstos pela 

legislação vigente.

 4. Determino, por fim que o valor constrito via bacenjud permaneça 

depositado na conta única até ulterior deliberação, em razão de não haver 

prejuízo a qualquer das partes.

 5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253735 Nr: 8840-14.2017.811.0004

 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: Francielson Amorim da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida & Previdência, Banco Bradesco 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112, TAMIRIS JESIELI DE CARVALHO MACHADO - 

OAB:21227/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:OAB/SP 128.341, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 .4.Sendo assim, CHAMO O FEITO A ORDEM para retificar em parte a 

decisão de fls. 251, a fim de analisar o pedido para a realização de perícia 

médica. 5.Assim, DEFIRO o pedido de perícia médica às fls. 253/255.6.Ato 

contínuo NOMEIO como perito MÉDICO ORTOPEDISTA a ser indicado pela 

FORENSE LAB - Perícias & Consultoria (CNPJ N° 30.359.101/0001-14), a 

qual é encontrada no Ed: Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 

1405 - Av. Dr. Hélio Ribeiro, N° 525 - Bairro Alvorada - CEP N° 78.048-250 

-  C u i a b á / M T ,  t e l e f o n e :  ( 6 5 ) 9 8 1 1 2 - 2 3 3 8 ,  e - m a i l : 

contato@forenselab.com.7.Sendo aceita a nomeação e apresentada a 

proposta de honorários, INTIME-SE o requerido para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre a proposta.8.INTIMEM-SE as partes, por meio de seus 

procuradores nos autos constituídos, para, querendo, indicarem 

assistentes técnicos, em 15 (quinze) dias, bem como apresentarem os 

quesitos, nos termos do art. 465, §1º, CPC.9.INTIME-SE a empresa 

nomeada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a 

nomeação, bem como que apresente a conta bancária para o depósito de 

valores. (Art. 465, §2º, CPC).10.Em caso de resposta negativa, voltem-me 

conclusos para ulterior deliberação.11.No caso de aceitação da nomeação 

e apresentação dos honorários, INTIME-SE a parte exequente, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias, para que deposite os valores relativos aos 

honorários.12.Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários 

periciais, INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos 

quesitos formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 

(trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data 

agendada para o ato o mais breve possível.13.Agendada a perícia, 

INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, 

com URGÊNCIA.14.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, 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.15.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 6010 Nr: 1434-74.1996.811.0004
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciro Osvaldo Raye de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando a defasagem do valor devido, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos o cálculo atualizado do 

débito, conforme preceitua o art. 524 do CPC/2015.

 2. Após, voltem-me conclusos para análise do pedido de fl. 104.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284259 Nr: 9645-30.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMIDA MOVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, Hildeson Ferreira do 

Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE Sra. Gestora a tempestividade dos embargos.

 2. Sendo tempestivos, sem necessidade de conclusão dos autos, 

INTIME-SE a parte embargante para juntar a matrícula atualizada dos 

imóveis dado em garantia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

impossibilidade do prosseguimento do feito.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181421 Nr: 3277-44.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oneide de Sousa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Júnior de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o patrono da autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste acerca da certidão retro, procedendo-se, caso necessário, à 

habilitação dos sucessores da exequente.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261661 Nr: 14032-25.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Oliveira Costa, Marlene Bueno de 

Sousa, Celina Inácio de Oliveira Costa, João Inácio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Rodrigues 

dos Santos - OAB:MT 17.066

 Vistos.

1. INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o acordo informado em petição de fl. 37, bem como se 

manifeste acerca de seu cumprimento, tendo em vista que já decorreu o 

prazo de suspensão deferido à fl. 42.

2. Decorrido o prazo, venham-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152073 Nr: 2625-32.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adonai Rodrigo da Silva Felisberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 125 e, tendo em vista o artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar pessoalmente o requerente, para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251432 Nr: 7287-29.2017.811.0004

 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: Mareuza Sinzais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tontin dos Santos, Eulália dos Santos 

Ragiotto, Alceni Alves de Freitas, Edson de Freitas Maia, Iolanda Maria de 

Freitas Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Roberta Montanher 

Brescovici - OAB:7.366 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Árlen Oliveira Andrade - OAB:MG 107847, Cristian 

Oliveira Andrade - OAB:142338, Cristian Oliveira Santos - OAB:MG 

142338, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Maurício Araújo Barboza - 

OAB:MG 112.180

 Certifico e dou fé que as contestações apresentadas pelos requeridos 

Eulália dos Santos Ragiotto (fls. 332/348)e Alceni Alves Freitas (fls. 

349/363), são tempestivas. Outrossim, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 

15 dias, apresente impugnação(ões)as contestações apresentadas.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269646 Nr: 773-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aladim dos Santos Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13.066-ES, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12529

 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 certidão de fls. 92, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253505 Nr: 8698-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euri Militino Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DORACIO MENDES - 

OAB:133066

 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 

manifestação sobre a certidão de fls. 147, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193615 Nr: 12826-78.2014.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeitos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamir Filgueira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 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 

nos termos da decisã de folhas 67/68, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, efetuando o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, §1° do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204568 Nr: 6354-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. SUPERMERCADO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199035 Nr: 3146-35.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson L. M. Spanholi - Materiais Para Construção - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana D'arc Targa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269061 Nr: 351-51.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A

 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 

no prazo máximo de 05 ( cinco) dias, juntar aos autos os boletos 

bancarios que deu origem aos recibos de pagamentos das diligencias do 

oficial de justiça, constante de folhas 38v e 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271322 Nr: 1843-78.2018.811.0004

 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: Serafim Ritepte Tseretsu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BCV de Crédito e Varejo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 82/94 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 81204 Nr: 4551-53.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zózimo Wellington Chaparral Ferreira, Álvaro 

Rogério Menezes Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Em cumprimento a decisão de folhas 103, e com base no artigo 883 e 

seguintes do CPC, designo leilão judicial do bem penhorado nos referidos 

autos às folhas 76/77, ficando designada a data de 04/12/2018 às 13:00 

horas, para o 1º Leilão, no átrio do Forum, pelo maior lanço acima da 

avaliação, e não havendo licitantes, desde já fica designado a data de 

17/12/2018, às 13:00 horas, para o 2º leilão no mesmo local, pelo maior 

lanço, desde que não considerado preço vil, nos termos do artigo 891 do 

CPC. Cujo edital será publicado nas redes mundiais de computadores e 

afixado no átrio do fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 81204 Nr: 4551-53.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zózimo Wellington Chaparral Ferreira, Álvaro 

Rogério Menezes Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do exequente, via DJE, 

para no prazo de cinco dias, juntar aos autos cópia da matrícula atualizada 

do bem penhorado aos autos, para leilão designado nos autos, BEM 

COMO, no mesmo prazo informar valor atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286688 Nr: 11031-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Muneyuki Funada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto, POSTERGO à análise do pedido liminar formulado 

na inicial para após a apresentação de contestação.14.CITE-SE o 

Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência 

de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 

2018, às 09h (HORÁRIO DE MATO GROSSO). 15.Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.16.Não havendo a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para 
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contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 17.DETERMINO a 

prioridade na tramitação do feito (art. 71 – Estatuto do Idoso c/c art. 1.048, 

I, CPC/2015). 18.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 

3º do CPC/2015.19.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286010 Nr: 10646-50.2018.811.0004

 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: Aldenor Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setubal 

Milhomem - OAB:45732/GO, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 

217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. 12.CITE-SE o requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia 19 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 

07h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).13.Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que 

será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do § § 8º 

e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.14.Não havendo a composição ou 

não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 15.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, §3º, CPC/2015. 16.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170830 Nr: 3323-67.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Mundim Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Lopes Cavalcante, Ana Paula Lopes 

Penteado, Tatiana Penteado, Marcos Paulo Lopes Penteado, Marianne 

Penteado Alves, Monica dos Santos Penteado Daher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Buozi - OAB:16593-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Buozi - 

OAB:16593-0/MT, Marcelo Farias Santos de Almeida - OAB:MT 

15.250-A

 Intimação do inventariante Fernando Mundim Penteado para no prazo de 

10 (dez) dias apresentar as últimas declarações, bem como assinar termo 

de compromisso, conforme r. despacho de fls. 291.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253498 Nr: 8692-03.2017.811.0004

 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: Jones Cleide Ferreira Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Luiz Esteves - 

OAB:MT-22.330, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, CELSO MARINS SPOHR - OAB:, 

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, Poliana Machado de Morais Varjão - 

OAB:14.025, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais 

Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 VISTOS.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o médico 

clínico geral JOÃO BOSCO MARTINS MORBECK, podendo ser encontrado 

na Rua Dr. Jose Coelho Leal, n° 891, Bairro Dermat, 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.

O requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já 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 do requerido, uma vez que este também 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185481 Nr: 6669-89.2014.811.0004

 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: Maria Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 220/229 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

180/186.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184359 Nr: 5767-39.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Fátima de Brito Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 129/135 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

64/68.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.
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Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177757 Nr: 12037-16.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messias Almeida Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a necessidade de realização de cálculo, para a apuração dos 

valores devidos, Nomeio o Sr. Glenio Ferreira Belem, podendo ser 

encontrado a Rua Pires de Campos, nº 287B, Centro, em Barra do 

Garças/MT, com número para contato (66) 3401-8882, que deverá cumprir 

o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do CPC).

Intime-se o Sr. perito para, em 05 (cinco) dias, informar se aceita a 

nomeação.

Sendo aceita a nomeação, intimem-se a partes para, em 05 (cinco) dias, 

apresentarem quesitos ou indicarem assistentes.

 Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 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 contadores peritos na região.

 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, deverá observar o disposto no 

artigo 95, §3°, II do CPC, em que a perícia 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170501 Nr: 2900-10.2013.811.0004

 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: Daybson Azevedo Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 237/239 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que ratificou a sentença de fls. 173/178.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201881 Nr: 4887-13.2015.811.0004

 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: Jussara Aguiar Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Buritis Buffet Cerimônial e Assessoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 VISTOS.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273897 Nr: 3486-71.2018.811.0004

 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: Alessandro Gomes de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daterra Construtora de Projetos de Construção 

Civil e Prestação de Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 14339 Nr: 1837-72.1998.811.0004

 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): AWCdS, JMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:3333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GRZYBOWSKI - 

OAB:6.536-A, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252, MÁRIO RIBEIRO DE 

SÁ - OAB:2521/MT, SILFANEY VIEIRA NASCIMENTO - OAB:12.220

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 668/703 proferido pelo Superior Tribunal de 

Justiça.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237099 Nr: 14211-90.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Melo Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 615/620 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que ratificou a sentença de fls. 578/580.

 Remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas de praxes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187488 Nr: 8285-02.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 VISTOS.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, em 

face de Banco do Brasil S/A, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

As fls. 91/94 fora realizado penhora on line em nome do executado, via 

sistema BAncejud, todavia por um equívoco, ao selecionar a agência para 

a transferência do valor, selecionou a agência BRB Banco de Brasília S/A, 

contudo a transferência fora inválida, conforme extrato em anexo.

Dessa forma, em nova consulta o valor bloqueado fora transferido para a 

respectiva agência.

Assim, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 (dez) 

dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164982 Nr: 6916-41.2012.811.0004

 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: Daniela Massitelli Vinhais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 131/141 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

85/88.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273646 Nr: 3356-81.2018.811.0004

 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: Norte Sul Indústria e Comércio de Grãos e Rações Ltda, 

Alcides Felipe de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Prajnatara Balbino da 

Silva - OAB:MT 20.340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I 

do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, ratificando o 

decisum liminar de fls. 45/47.Sem custas e honorários por incabíveis na 

espécie.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.Transitando em 

julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93321 Nr: 7171-04.2009.811.0004

 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: Vilma Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adam Luiz Claudino de Brito - 

OAB:12193/MT, Karla Adriana Schaerfer da Silva - OAB:MT 14.313, 

Larissa Mascaro Gomes da Silva de Castro - OAB:MT 12.202 - A, 

Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 178/185 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

127/129.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177852 Nr: 12128-09.2013.811.0004

 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: Elias Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 189196 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

152/155.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178640 Nr: 599-56.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria Marques Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 113/122 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

75/80.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266238 Nr: 16915-42.2017.811.0004

 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: Elias Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 
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Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lucimer coelho de freites - 

OAB:33.001, Alline Ferreira dos Santos - OAB:35717/GO, claudinéia 

SANTOS PEREIRA - OAB:22376/go, daiele de faria ribeiro gonzaga - 

OAB:36.528 Go, fabiane gomes pereira - OAB:30.485 GO, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A

 VISTOS.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 89093 Nr: 2993-12.2009.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos dos Santos

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175397 Nr: 9087-34.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Almeida Leão - OAB:MT 

17.068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253500 Nr: 8694-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Luiz Salamoni

 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.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173660 Nr: 6864-11.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albérico Rocha Lima, Maria Luiza Marques Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thome Jacinto de Medeiros, Roberto Antonio 

Jacinto, Janete Pedro Jacintho, Gilda Maria Dias Jacintho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christyano de Assis 

Cavalcante - OAB:20.464/MT, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - 

OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

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.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 57952 Nr: 1611-86.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda, LUIZ 

PICCININ, ROBERTO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182873 Nr: 4577-41.2014.811.0004

 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: Alvany Resende Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Azor Rodrigues Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA NOGUEIRA 

GUIMARÃES - OAB:6977/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 26247 Nr: 11-69.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Sávio Taveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 11-69.2002.811.0004 – CÓDIGO Nº 26247

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pelo MUNICÍPIO DE 

BARRA DO GARÇAS-MT em face de ALAN SAVIO TAVEIRA DOS 

SANTOS.

 À fls. 82, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidões de dívida ativa contraídas 

pelo(s) executado(s) em razão deste(s) ter (em) satisfeito voluntariamente 
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a obrigação pela via administrativa junto à Fazenda Pública Municipal, 

como elenca à fls. 83, o que enseja a dispensa do procedimento judicial 

executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e arquivem-se com as baixas 

de estilo.

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

 Barra do Garças-MT, 10 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182644 Nr: 4366-05.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Faber Viegas, Rondon Brasil Viegas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rondon Brasil Viegas - 

OAB:14206-A/MT, Rubia Viegas Apolinário - OAB:5255/MT

 PROCESSO Nº 4366-05.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 182644

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pelo MUNICÍPIO DE 

BARRA DO GARÇAS-MT em face de ESPÓLIO DE FABER VIEGAS.

 À fls. 67, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidões de dívida ativa contraídas 

pelo(s) executado(s) em razão deste(s) ter (em) satisfeito voluntariamente 

a obrigação pela via administrativa junto à Fazenda Pública Municipal, 

como elenca à fls. 68, o que enseja a dispensa do procedimento judicial 

executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e arquivem-se com as baixas 

de estilo.

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

 Barra do Garças-MT, 10 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 30684 Nr: 721-89.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT, Maria Barbosa 

Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celina Barbosa de Oliveira, Espolio de 

Epaminondas Antônio de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 721-89.2002.811.0004 – CÓDIGO Nº 30684

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pelo MUNICÍPIO DE 

BARRA DO GARÇAS-MT em face de CELINA BARBOSA DE OLIVEIRA.

 À fls. 159, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidões de dívida ativa contraídas 

pela(s) executada(s) em razão deste(s) ter (em) satisfeito voluntariamente 

a obrigação pela via administrativa junto à Fazenda Pública Municipal, 

como elenca à fls. 160, o que enseja a dispensa do procedimento judicial 

executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e arquivem-se com as baixas 

de estilo.

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

 Barra do Garças-MT, 10 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172135 Nr: 4965-75.2013.811.0004

 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): José Barros da Silva, Aparecida Brito Pontes, 

Eduardo Goes da Silva, Emerson David de Barros, Casa de Carne Imperial 

Ltda, Casa de Carne Real

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Escacela Carneiro - OAB:7621-B/MT, Josias Alves Vitor 

Trindade - OAB:MT 16.506

 Ante o exposto, confirmo a liminar e, nos moldes do artigo 487, I do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial da presente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em desfavor dos requeridos JOSÉ BARROS DA 

SILVA, APARECIDA BRITO PONTES, CASA DE CARNE IMPERIAL e CASA 

DE CARNE REAL e via de consequência:a) CONDENO os requeridos, 

solidariamente, ao pagamento, a título de danos morais coletivos, no 

importe de R$ 20.000,00 ( vinte mil reais), a ser revertida ao Fundo 

Municipal do Consumidor (artigo 13 da Lei nº 7.347/85);b) CONDENO os 

requeridos CASA DE CARNE IMPERIAL e CASA DE CARNE REAL a se 

absterem de expor à venda, vender, manter em depósito ou comercializar 

produtos oriundos de abatedouro clandestinos de suínos, ou, de qualquer 

forma, impróprios ao consumo;c) CONDENO o requerido JOSÉ BARROS 

DA SILVA à obrigação de não fazer qualquer tipo de abate ilegal de 

suínos, abstendo-se, ainda, de vender, depositar, transportar, expor à 

venda e/ou entregar produtos, mercadoria e/ou matéria prima de origem 

animal oriunda de abatedouros clandestinos de suínos; d) CONDENO a 

requerida APARECIDA BRITO PONTES a não permitir qualquer tipo de 

abatedouro irregular de suínos destinado ao comércio nas dependências 

da chácara de sua propriedade, abstendo-se de arrenda-la para tal fim 

específico até a regularização por completo das atividades de abate de 

suínos, nos termos da lei de regência; d) CONDENO os requeridos, por fim, 

ao pagamento das custas e despesas processuais.Nos termos do art. 

497, do Código de Processo Civil, fixo a multa diária no montante de R$ 

1.000,00 (um mil reais), por cada quilograma de carne de suíno abatido de 
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forma irregular ou comercializado sem comprovação de origem e/ou 

desrespeito às normas sanitárias. Transitando em julgado, e nada 

requerido, no prazo de 6 meses, com baixas e anotações de estilo, ao 

arquivo. Barra do Garças, 11 de setembro de 2018.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 17143 Nr: 305-29.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacomini & Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lídia Fátima de Melo 

Fernandes Rosa - OAB:MT 5.043

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, das datas designadas para o leilão 

nos presentes autos a seguir: PRIMEIRO LEILÃO ELETRÔNICO: 

18/09/2018, às 10: horas e SEGUNDO LEILÃO ELETRÔNICO: 18/09/2018, 

ás 13:00 horas, através do site: www.leiloesjudiciais.com.br ou 

www.balbinoleiloes.com.br.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 281359 Nr: 7964-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ireni Alexandrina Dias Morais

 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

 Em 14.09.2018, às 13hrs00min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Advogado João Rodrigues de Souza 

(OAB-MT/5.876). Realizado o pregão, presente a ré. Registra-se a 

presença das estagiárias de direito Camila Francisca Dias e Rayanne 

Oliveira Santos. Realizada a oitiva das testemunhas Edson Antonio de 

Miranda, Jaime Alves Brito, Reinaldo Trindade Cardoso, Monica Fernanda 

Dias Morais Cardoso, Ailton Dias Morais, Cleomar Elpídio de Lima, 

Terezinha Araújo Pinheiro, Generoso Rodrigues de Souza, Maria de Jesus 

da Silva Ferreira e José Valter Damasceno Delmiro. Registra-se que 

quando da oitiva da testemunha Monica Fernanda, fora determinada a 

retirada da ré da sala de audiência por interromper o curso da instrução, 

retornando quando da inquirição de Terezinha Araújo Pinheiro. Realizada o 

interrogatório da ré. O Ministério Público manifesta pela desistência da 

testemunha Cristiano Humberto Franciny Silva. Em sede de alegações 

finais, o Ministério Público requer seja, no momento, afastada a autodefesa 

da ré, legítima defesa, pronunciando a ré, nos termos do art. 121, §2°, 

incisos I e II com a observação da agravante descrita pelo art. 61, inciso II, 

‘e’, todos do Código Penal, submetendo-a ao julgamento pelo Egrégio 

Tribunal Popular do Júri, requerendo ainda a manutenção da prisão 

cautelar da ré, como garantia da ordem pública. Por sua vez, a defesa 

técnica requer sejam afastadas as qualificadoras atinente ao motivo torpe 

e meio cruel pela anemia probatória. Na mesma oportunidade, manifesta 

pela aplicação de cautelares diversas da prisão cautelar da ré, 

concedendo-a liberdade provisória. Após, o MM. Juiz, em áudio, decidiu: 

“1. Encerrada a instrução, presente requerimento de execução de 

diligência requisitada em fls. 212/212-v. 2. Não vislumbro preliminares, 

apenas defesas diretas no que tange às qualificadoras e ao 

enclausuramento, assim presentes os vetores do art. 413, CPP, autorizo o 

Ministério Público a sustentar em plenário a imputação contida na 

denúncia, qual seja, art. 121, §2°, incisos I e III, CP, afastando a 

autodefesa consistente em legítima defesa, postergando a análise de 

agravante para ocasião do Júri (art. 492, inciso I, b’, CPP), mantendo a 

cautelar prisional pela gravidade em concreto do fato, determinando a 

execução do comando jurisdicional de fls. 212/212-v, quanto a requisição 

ao Hospital Municipal de cópia de prontuário médico de atendimento médico 

da vítima.” A defesa técnica apresentou pretensão recursal. Após, o MM 

Juiz decidiu: “1. Vistas à defesa técnica para apresentar razões 

recursais. 2. Após, ao Ministério Público para contrarrazões.” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 240000 Nr: 16260-07.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Klever da Silva Oliveira, Leandro Felix 

Itacarambi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Assim, declaro ilegal a busca domiciliar realizada na residência dos 

acusados Klever da Silva Oliveira e Leandro Félix Itacarambi, razão pela 

qual julgo improcedente a pretensão deduzida na denúncia, e absolvo os 

acusados, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 3.Dispositivoa)Absolvo os 

acusados Klever da Silva Oliveira e Leandro Félix Itacarambi, nos termos 

do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;b)Restituam-se aos 

acusados os objetos listados às fls. 24-24-v, com exceção dos itens 13, 

17, 20 e 21, que deverão ser destruídos;c)Intimem-se;d)Após o trânsito 

em julgado, arquive-se;e)Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 

14.9.2018.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 172566 Nr: 5586-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Borges França, Winicius Gonçalves de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Presentes os requisitos do art. 413, do Código de Processo Penal, acolho 

a pretensão ministerial e pronuncio Winícius Gonçalves de Moraes e 

Winícius Gonçalves de Moraes como incurso no artigo 121, caput, c/c art. 

14, inciso II, ambos do Código Penal, praticado contra as vítimas Jeferson 

Nunes da Silva, Jhon Maik Gonçalves de Lima e Lázaro Arruda Gonçalves, 

devendo ambos os acusados serem submetidos a julgamento perante o 

Tribunal do Júri.3.Dispositivoa.Nos termos do art.413, CPP, pronuncio os 

denunciados Winícius Gonçalves de Moraes e Winícius Gonçalves de 

Moraes, como incursos na imputação do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso 

II, ambos do Código Penal;b.Intimem-se;c.Operada a preclusão, vistas às 

partes para fins do art. 422, CPP.d.Cumpra-se.Barra do Garças, 

14.9.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 206623 Nr: 7514-87.2015.811.0004

 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): Higor Santos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 3.Dispositivoa)Absolvo o denunciado Higor Santos da Costa, pelo crime 

previsto nos artigo 33 da Lei 11343/6, nos termos do art. 386, inc. II, CPP, 

bem como pelo crime previsto no artigo 180, CP, nos termos do artigo 386, 

VII, CPP;b)Destrua-se os objetos contidos nos itens, ‘5’, ‘7’, ‘8’, ‘9’, ‘18’ ‘19’ 

e ‘20’, do termo de fls.23/24.c)Devolvam-se os valores e objetos 

apreendidos nos itens 14’, ‘15’ e ‘17’ (fl. 23), após o trânsito em 

julgado.d)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se, 

após o trânsito em julgado.Barra do Garças/MT, 14.9.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão
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 Cod. Proc.: 279675 Nr: 7030-67.2018.811.0004

 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): 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

 Sentença Autos nº 7030-67.2018.811.0004 (cód. 279675) 3. Dispositivo 

a) Condeno o denunciado Carlos Silva Moreira como incurso na sanção do 

art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de em 5(cinco) anos 

de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado; b) Custas 

pelo réu; c) Nego o direito de recorrer em liberdade; d) Condeno o 

denunciado ao pagamento de 500 dias multa, na razão de 1/30 do salário 

mínimo o dia-multa; e) Destrua-se a droga; f) Destrua-se os objetos 

contidos no item ‘3’, exceto os valores em espécie, bem como itens, ‘9’, 

‘13’, ‘15’, do termo de fl.45; g) Quanto aos objetos e valores listados à fl. 

45, nos itens ‘5’ e ‘6’, determino o perdimento em favor da União, conforme 

artigo 60, §7º da Lei 11343/6; h) Cientifique-se o Senad; i) Não havendo 

resposta pelo Senad, em seis meses, leiloem-se os bens, não havendo 

pretendentes, sejam doados e, não havendo donatários, sejam destruídos; 

j) Devolva-se ao denunciado os objetos dos itens ‘10’ e ‘11’, do termo de 

fl.45; k) Devolva-se os objetos dos itens ‘1’ e‘12’, às respectivas pessoas 

indicadas no termo de fl.45; l) Na intimação do réu quanto à sentença, seja 

cumprido o art. 1.421, CNCGJ-TJMT; m) Com o trânsito em julgado: 1) 

comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88); 2) forme-se o 

Executivo de Pena; n) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Arquive-se, após o trânsito em julgado e ultimadas as determinações 

supra. Barra do Garças/MT, 14.9.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de 

Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 267822 Nr: 17887-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 Autos nº 17887-12.2017.811.0004 – Cód.: 267822

Vistos em correição.

Recebo a apelação interposta pela defesa do réu (CPP, art. 593).

Intime-se o apelante para o oferecimento de suas razões, no prazo de 8 

(oito) dias (CPP, art. 600).

Oferecidas as razões (CPP, art. 600), intime-se o Ministério Público para 

contrarrazoar, no prazo legal.

Intime-se e se cumpra com máxima urgência por se tratar de processo 

com réu preso.

Barra do Garças/MT, 14 de setembro de 2018.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito em subst. legal

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010782-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SUPER SKINAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS VIGILANTES DO MEDIO ARAGUAIA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 351, §1°, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, DETERMINO 

seja intimado a parte autora para, em 05 (dias) dias, realizar o 

recolhimento integral das custas judiciais pendentes. Encerrado o prazo 

concedido, não havendo no feito a comprovação do recolhimento, faça 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001607-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LAURA DE JESUS LIZZI PINHEIRO (REQUERENTE)

ISAQUE FERREIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F A DE MIRANDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

MT0005880SAdvogado do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE 

CASTRO - MT0005880S, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 29/10/2018 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: 8011160-66.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

REDDER KLYFFER LOPES RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 18 de Abril 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

NELSON TAKASHI ICHIKAWA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PEREIRA DE DEUS (REQUERIDO)
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Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), no 

prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito, haja vista o trânsito em julgado da r. sentença 

procedente, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

MAURO ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

CARLOS FRANCISCO ROSA (REQUERIDO)

EURIPEDES ALVES FEITOSA (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos (Id 13104394), no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, para para, 

querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, as contrarrazões ao 

Recurso Inominado (Id 13236554) interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010944-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAKADESH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COSMETICOS E HIGIENE 

PESSOAL - EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Grazziely Barros do Prado (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA TATIANE CALDEIRA FELIX (EXECUTADO)

 

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 

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, 30 de Abril de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo 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 
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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 

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, 30 de Abril de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010354-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINA AIRES COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JAIRO GEHM - MT0016063A, para se manifestar nos 

autos no prazo de 10(dez) dias o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001481-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANISBETE JOSE CASTANON RODRIGUES (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de energia eletrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. 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, 23 de Maio 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: 1001456-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JAQUELINE BARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 
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os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. 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, 23 de Maio de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010680-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS (ADVOGADO(A))

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TUILI DE ABREU FREITAS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

CIELO S.A. (REQUERIDO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogados do(a) REQUERIDO: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - 

MT0017603S, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - MT0008032A-B,de 

que foi autorizada a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas 

contas ou aplicações, a qual foi efetivada por meio da penhora On-line, via 

Bacenjud, sendo confirmado o bloqueio no valor R$ 8.980,00 (Oito mil, 

novecentos e oitenta reais), bem como, sua INTIMAÇÃO para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010583-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI (ADVOGADO(A))

NATHANIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010583-20.2017.811.0004 Pólo Ativo: NATHANIA OLIVEIRA 

SANTOS Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) , ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. 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 DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO, onde em resumo o autor alega que o ICMS cobrado na fatura de 

sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso do sistema de 

transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica 

de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer que seja 

reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, pugnando 

pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. Na contestação, o 

ESTADO em preliminar aduz incompetência em razão da complexibilidade 

da causa. E no mérito alega que não há que se falar em ilegalidade da 

referida cobrança, visto que não há como tributar separadamente cada 

operação da cadeia de geração de energia elétrica, assim, sendo a 

referida cobrança constitucional requer a improcedência do pedido inicial. 

Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF decidiu que a cobrança 

do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de distribuição) é legal. O 

ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou que não é possível 

fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia para fins de 

incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos ministros da 

turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS em relação à 

energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 
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pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001641-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIM DOS SANTOS CAMILO (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. 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, 30 de Maio 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: 1000084-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BANDEIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698, 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

JOSUE TELES LOURENCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 
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notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. 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, 23 de Maio 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010061-03.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS (ADVOGADO(A))

CAMILO ALVES SERAFIM (EXEQUENTE)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

UNIU CARDS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (EXECUTADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, ante a 

conclusão das diligências anteriormente determinadas, faça os autos 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001640-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

DONIZETE VILELA DE MORAES FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 
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demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. 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, 23 de Maio 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: 1001221-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - 

DF21924, para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES (ADVOGADO(A))

MARIA CONCEICAO BARBOSA (REQUERENTE)

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) VINICIUS 

DE OLIVEIRA RIBEIRO - GO0028789A e ANDRE LUIZ SOARES 

BERNARDES - MT0013613A-O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 29/10/2018 Hora: 13:20 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DOS PRAZERES (REQUERENTE)

Grazziely Barros do Prado (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000535-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA (ADVOGADO(A))

ROSALINA APARECIDA DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO MARQUES FERREIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ROSALINA APARECIDA DE LIMA, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: WALTER 

GEORGE RAMALHO DE LIMA - MT0018256A, para se manifestar acerca 

da certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001572-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAISE VITORINO BERTUCCI HASSEM (EXEQUENTE)

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO TEMPO MANUTENCAO E TRANSPORTES EIRELI (EXECUTADO)

FABIELA VEIGA BARROS (EXECUTADO)

PAULO TARSO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. DETERMINO que a parte autora colacione aos vertentes 

autos o demonstrativo atualizado do débito, nos termos dos artigos 320 e 

798 do CPC. 2. Deste modo, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte demandante emende a inaugural sanando os vícios existentes, sob 

pena de ser indeferida. 3. Após, voltem-me para deliberar. 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANA CARVALHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

VANICE NEVES NOLASCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

MARIA JANAINA RODRIGUES DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000781-20.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA JANAINA 

RODRIGUES DOS REIS 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). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, e verifico que a parte autora devidamente intimada para 

promover a apresentação de comprovante de endereço, manteve-se 

inerte. Importante ressaltar que apesar do conciliador informar que não 

houve a intimação, o processo de toda forma seria extinto pela 

contumácia, visto que a parte autora ausentou-se da audiência, assim, 

analisando os andamentos, entendo por extinguir o feito por ausência de 

andamento, visto que a parte autora possuía advogado devidamente 

cadastrado. E não havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser 

aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 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. (grifei) 
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Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, 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. 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.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010705-67.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MACEDO CAMINHOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA (ADVOGADO(A))

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

RYCHER ARAUJO SOARES (ADVOGADO(A))

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. 

(EXECUTADO)

MURILLO MACEDO LOBO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 17.734,81 (dezessete setecentos e trinta e quatro reais e 

oitenta e um centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, 

do Código de Processo Civil.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1002511-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. P. O. (AUTOR(A))

L. D. S. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. D. S. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002511-26.2018.8.11.0006 AUTOR: RONEY DE PAULA OLIVEIRA RÉU: 

MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA OLIVEIRA Vistos etc. 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. Cite-se e intime-se o Requerido para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE 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”. Realizada a audiência de conciliação/mediação e 

decorrido o prazo de resposta devidamente certificado, à conclusão. 

Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007180-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ TORRES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO - TERCEIROS E 

INTERESSADOS PRAZO 20 DIAS Dados do processo: Processo: 

1007180-59.2017.8.11.0006; Valor causa: $937.00; Tipo: Cível; Espécie: 

INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e Curatela]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JOSE LUIZ CRUZ DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: ANDRE LUIZ TORRES DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s): A QUEM POSSA INTERESSAR Nome: JOSE LUIZ CRUZ DA 

SILVA Endereço: Dinamarca, s/n, casa com muro sem rebocar com pé de 

manga na frent, Vila Real, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: ANDRE 

LUIZ TORRES DA SILVA Endereço: Dinamarca, s/n, muro sem rebocar 

com pé de manga na frente, Vila Real, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE DE TERCEIROS E INTERESSADOS, 

dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. 

Sentença: Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela provisória de urgência 

proposta por Adriane de Jesus Gomes que objetiva a interdição de 

Marlene Maria de Jesus. Narra a Requerente, em síntese, ser filha da 

interditanda Marlene Maria de Jesus, a qual padece de enfermidade 

diagnosticada como CID:10 F20. Afirma que a patologia apresentada pela 

Sra. Marlene Maria de Jesus impossibilita-a de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. 

Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos 

e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar 

curadora especial desta para prestar-lhe a assistência privada. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. O relatório do 

estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 11420900). 

Nesta oportunidade o Ministério Público se manifesta favoravelmente aos 

pedidos da inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a interditanda é 

portadora de esquizofrenia, o que lhe dificulta 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 a 

interditanda apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os 

atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu 

que a interditanda é portadora 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 

Marlene Maria de Jesus, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo 

negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora 

Adriane de Jesus Gomes, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 
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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, face a 

gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. Homologo a renúncia 

ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOANA APARECIDA SILVA 

ASSUNCAO , digitei. Cáceres-MT, 17 de setembro de 2018. JOANA 

APARECIDA SILVA ASSUNCAO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006826-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA BRUNO DOS SANTOS (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINEIA BRUNO DOS SANTOS (RÉU)

 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso 3ª Promotoria de Justiça Cível 

d e  C á c e r e s 

____________________________________________________________

______________ Autos: 1006826-34.2017.8.11.0006 - PJE - Primeira Vara 

Cível Interdição Requerente: Selma Maria Bruno dos Santos Requerida: 

Alcineia Bruno dos Santos Manifestação do Ministério Público Meritíssima 

Juíza, O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através de sua 

agente signatária, manifesta-se estar ciente quanto a sentença de ID 

14233799. Cáceres - MT, 03 de agosto de 2018. Taiana Castrillon Dionello 

Promotora de Justiça

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002869-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALEXANDRINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 

(TRINTA) DIAS PROCESSO Nº 1002869-59.2016.8.11.0006 ESPÉCIE: [ 

Curatela] REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: MARIA 

ALEXANDRINA DOS SANTOS CAUSAS DA INTERDIÇÃO: Diagnosticada 

como CID: I 69.4 LIMITES DA CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE 

RELATIVA, ASSISTINDO O(A) REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E 

PATRIMONIAIS. RESUMO DA SENTENÇA: Vistos etc. Primeiramente, diante 

da impossibilidade de locomoção da interditanda, consoante relatado no 

estudo psicossocial, defiro sua dispensa ao presente ato e passo a 

sentenciar o feito. Trata-se de Ação de Interdição com pedido de Tutela 

Antecipada proposta por Luiz Carlos de Oliveira que objetiva a interdição 

de Maria Alexandrina dos Santos. Narra o Requerente, em síntese, ser 

filho da interditanda Maria Alexandrina dos Santos, o qual padece de 

enfermidade diagnosticada como CID: I 69.4. Afirma que a patologia 

apresentada pela Sra. Maria Alexandrina dos Santos impossibilita-o de 

reger sua vida de forma independente, uma vez que necessita de 

cuidados contínuos. Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de 

reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, o 

Requerente deseja se tornar curador especial desta para prestar-lhe a 

assistência privada. Acostados à inicial vieram os documentos 

pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos 

autos (ID 11830701). Nesta oportunidade o Ministério Público se manifesta 

favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define 

pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a interditanda é 

portadora de doença diagnosticada sob o CID I 69.4, o que lhe dificulta 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 a interditanda apresenta anomalia que a 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que a interditanda não possui 

capacidade de reger sua pessoa e administrar os 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 

MARIA ALEXANDRINA DOS SANTOS, declarando-a relativamente incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe 

curador LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, 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, face a gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. 

Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela 

Definitiva. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

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

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu,Joana 

Aparecida Silva Assunção , Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres-MT, 17 de 

setembro de 2018 SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 226059 Nr: 11464-30.2017.811.0006

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC, AFPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Gonçalves da 

Conceição - OAB:60.332

 Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, determino a 

reintegração familiar da adolescente Kauane Aparecida Alexandre da 

Silva à família do seu genitor, Sr. Anderson Alexandre da Silva, e 

reintegração da infante Hester Vitória Benvindo Clementino à família do 

genitor, Sr. Paulo Cesar Benvindo de Oliveira, bem como determino a 

colocação do adolescente Diones Aparecido Marques na família do Sr. 

Anderson Alexandre da Silva e a infante Anny Gabirelly Clementino Patoré 

Sales na família do Sr. Paulo Cesar Benvindo de Oliveira, todos sob termo 

de guarda provisória.Consigno que ambas as famílias deverão ter o 

acompanhamento periódico quinzenal do Conselho Tutelar e da equipe 

psicossocial do Juízo de Sinop/MT, até o momento em que se fizer 

necessário, sendo desde já constatado que seja no mínimo por 06 (seis) 

meses.Expeça-se o competente termo de guarda dos adolescentes 

Kauane e Diones ao Sr. Anderson Alexandre da Silva e das infantes 

Hester e Anny Gabrielly ao Sr. Paulo Cesar Benvindo de 

Oliveira.Expeça-se a Guia de Desligamento dos menores da Casa da 

Criança de Cáceres/MT.Às providências necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 80421 Nr: 6998-08.2008.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:CÁCERES, PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR OS ADVOGADOS BEM COMO 

AS PARTES a comparecerem na audiência agendada sessão de 

conciliação/mediação (CEJUSC) para o dia 25/10/2018, às 13h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 22981 Nr: 271-58.1993.811.0006

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BUSNELLI, VILMA MARIA ROSA DEL PLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDISON PINTO DE 

FIGUEIREDO - OAB:639, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR OS ADVOGADOS BEM COMO 

AS PARTES a comparecerem na audiência agendada sessão de 

conciliação/mediação (CEJUSC) para o dia 18/10/2018, às 16h30min.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003441-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME (AUTOR(A))

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

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DOS SANTOS PUCCI (RÉU)

OTACILIO VICENTE PUCCI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 22 de outubro de 2018 às 16:h30min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 17 setembro de 2018. Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002139-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTOR(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002139-77.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

FRANCIS MARIS CRUZ RÉU: RENATO CESAR MARTINS CUNHA 1 - Tendo 

em vista o teor do despacho de id. 13393983, REMETAM-SE os autos ao 

Juízo Substituto Legal. 2 - CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005350-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE ZOCCOLI (AUTOR(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil. 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – Com fundamento na teoria dinâmica da prova, 

prevista no art. 373, §1º do CPC, aliado ao disposto no artigo 6º, VIII do 

CDC, DEFERE-SE a inversão do ônus da prova. 10 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005348-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEY DA SILVA CONCEICAO (AUTOR(A))

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOURIVAL FERREIRA GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 
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carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CITEM-SE 

pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios constantes 

no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – Havendo no processo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 12 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005362-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOURENCO DE ANDRADE (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005365-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

INES CATARINA BENACCHIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil. 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003962-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

FABIO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003962-86.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: FABIO GOMES DA 

SILVA 1 - Diante do conteúdo da certidão de id. 15260273, que revela a 

inércia da parte autora em recolher as diligências necessárias, 

CUMPRA-SE o item 2 do despacho de id. 14658904. Cáceres/MT, 17 de 

setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001222-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AGUINALDO NEVES (EMBARGANTE)

CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR PERIN (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001222-58.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: SERGIO AGUINALDO NEVES EMBARGADO: ADEMIR PERIN 

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a ação de execução a que se 

refere os presentes embargos, tramitam por meio de autos físicos. Com 

efeito, nos termos da certidão de id. 15259627, a Resolução TJ-MT/TP 

prevê em seu artigo 2º que os incidentes processuais e ações conexas a 

processos ajuizados fisicamente, deverão, obrigatoriamente ser 

processados por meio físico. Dessa forma, INTIME-SE a parte embargante 

para protocolar os presentes embargos de forma física. 2 – Após o 

protocolo e distribuição, PROCEDA a Secretaria ao apensamento dos 

presentes embargos à execução de Código n. 174525. 3 – Em seguida, 

considerando que os embargos já foram recebidos por este juízo na 

decisão de id. 14606994, INTIME-SE o embargado para, querendo, 

oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do 

CPC. 4 – A seguir, retornem os autos CONCLUSOS 5 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003680-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Trata-se de execução por quantia certa 

embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC) em que se 

busca a expropriação de bens do devedor para a satisfação de crédito 

decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do 

CPC. Desse modo, devidamente emendada e preenchidos os 

pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da 

citação, inteligência do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no 

mandado/carta precatória de citação as determinações contidas no § 1º 

do mesmo dispositivo. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do 

mandado ao depósito do valor correspondente às diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os 

estabelecidos na Portaria expedida pela Diretoria de Foro. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do Oficial de Justiça não 

encontrar a parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens 

quantos bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), 

devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte 

devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – Havendo requerimento, este Juízo DEFERE 

a expedição de certidão da admissão da execução na forma do artigo 828 

do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003678-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE DAVI JUNKES (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003678-15.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

SILVESTRE DAVI JUNKES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. 1 - INTIME-SE a parte autora, via DJE e 

pessoalmente, para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o depósito 

realizado no id. 12944384, bem como apresentar conta bancária para a 

transferência do valor. Deverá a parte autora manifestar, ainda, acerca da 

existência de saldo remanescente a ser executado, ocasião em que 

deverá, no mesmo prazo, apresentar cálculo atualizado da dívida, com o 

decote dos valores pagos pelas rés, valendo o silêncio como inexistência 

de saldo remanescente. 2 – Se apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE 

alvará para transferência da quantia, cumprindo, se for o caso, o artigo 

450, § 3º, da CNGC. 3 – Após, se não houver irresignação quanto ao valor 

depositado ou manifestação acerca de saldo residual, e com o 

levantamento da quantia, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo. 4 – Por fim, caso haja requerimentos, CONCLUSOS. 5 – 

CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001176-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO DOURADO RODRIGUES (RÉU)

ANATALIA DA COSTA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001176-69.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BENEDITA DA SILVA RÉU: INACIO DOURADO RODRIGUES, ANATALIA DA 

COSTA RODRIGUES 1 – Devidamente emendada a inicial, a parte autora 

pugnou pela citação por edital dos proprietários do imóvel objeto dos 

autos, uma vez que estariam em local incerto e não sabido (id. 14982640). 

No ponto, INDEFERE-SE o pedido de citação por edital da parte ré, uma vez 

que a parte autora não comprovou ter esgotado todos os meios 

extrajudiciais para localizar o endereço da parte demandada. Sobreleva 

registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no 

sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela parte 

interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis quando a 

informação não foi alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas 

diligências em busca das informações – que são de seu único e exclusivo 

interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, 

cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras formas. 2 – 

Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, diligenciar na 

busca do endereço da parte demandada ou pugnar o que entender de 

direito a fim de proceder a sua citação, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. 3 – Com a indicação do endereço, EXPEÇA-SE o 

necessário para a citação. 4 – Decorrido o prazo sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e, após, CONCLUSOS. 5 – CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 17 

de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002663-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

REGINA DA CUNHA FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002663-45.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

REGINA DA CUNHA FARIA RÉU: BANCO BRADESCO S.A., ITAU 

UNIBANCO S/A 1 – Uma vez que o feito prossegue com relação ao 

demandado Banco Bradesco S/A, CUMPRA-SE, na íntegra, a decisão de 

id. 9969696. 2 – INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000031-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

TAIS GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON EDMUNDO DE MORAES JUNIOR (RÉU)

NILSON EDMUNDO DE MORAIS (RÉU)

SORAIA ABUTAKKA DE MORAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do 

CPC, INTIME-SE o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague a integralidade da dívida em execução, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC. 

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. 3 – Em caso de 

cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de 

valores por ventura depositados em favor da parte credora. 4 – 

CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido o 

prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do 

CPC). 5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos 

e façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento. 6 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006626-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA HELENA BARBOSA MAIA (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006626-27.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: FRANCISCA HELENA BARBOSA MAIA 1 – Tratando-se de 

levantamento de valores, todos os herdeiros deverão figurar no polo ativo, 

na forma da Lei n. 6.858/80. Posto isso, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 dias, promova a inclusão da herdeira Maria Helena 

Barbosa Garia no polo ativo, com retificação da procuração “ad judicia” 

para a inclusão da aludida herdeira como outorgante. 2 - No mais, 

INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na forma do artigo 721 do 

CPC. 3 – Após, CONCLUSOS. 4 – CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 17 de 

setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000998-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA TEREZA A. A. DA SILVA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ALVES GARCIA JUNIOR (RÉU)

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000998-91.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA TEREZA A. A. DA SILVA EIRELI - ME RÉU: ADAO ALVES GARCIA 

JUNIOR 1 – CUMPRA-SE, na íntegra, a decisão de id. 7964968, 

notadamente no que toca à realização de constatação por Oficial de 

Justiça. 2 – EXPEÇA-SE o necessário. 3 – Após, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem acerca do auto de constatação, no prazo sucessivo de 

10 dias, a começar pela parte autora. 4 – Por fim, CONCLUSOS. 

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1005404-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENCIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Evidenciados os pressupostos legais 

(artigo 319 do CPC), este Juízo RECEBE a petição inicial e documentos que 

a acompanham. 2 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 3 - 

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal - CEF, Banco do Brasil e Banco 

Bradesco solicitando informações acerca de eventuais quantias 

depositadas em nome do de cujus, consignando-se prazo de 15 (quinze) 

dias para resposta. 4 - INTIMEM-SE os eventuais herdeiros e interessados 

para manifestação. 5 – ENCAMINHE-SE o processo ao Ministério Público 

para manifestação quanto à pretensão dos requerentes. 6– Após, 

CONCLUSO. Cáceres/MT, 30 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005400-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

ANA LUCIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 60 de 456



Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE VITORIA DA SILVA MORO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CITEM-SE 

pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios constantes 

no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – Havendo no processo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 12 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005402-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

ELIDA GOMES LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA BENEDITA MALHEIROS (RÉU)

MARCIO BENEDITO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CITEM-SE 

pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios constantes 

no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – Havendo no processo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 12 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005421-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN RAFFAEL DOS ANJOS GOMES (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 
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certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005456-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

LOURENCO DE SOUZA SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005442-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

STATUS BIKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR MONTANHER FARIAS EIRELI - ME (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 – 

Comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a análise do processo. 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). 2 – 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, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189898 Nr: 8210-20.2015.811.0006
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR, DIANICLEY MOURA DE SOUZA 

BALDUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ROBERTO DE FRANÇA 

SANTOS - OAB:19.912/PE

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

865,00 (Oitocentos e sessenta e cinco reais ), a que foi condenado nos 

termos da sentença de fls. 57/58. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 432,50 (Quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta 

centavos ), para recolhimento da guia de Custas e R$ 432,50 

(Quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), para fins guia 

de taxa. Fica cientificado 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 CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do Fórum da Capital aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173729 Nr: 9020-29.2014.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN NEY DO ESPÍRITO SANTO, ILDO DO ESPÍRITO 

SANTO, ILTON DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

AUDIÊNCIA DESIGNADA

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam com seus 

clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 30 de outubro 

de 2018 às 16h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 98774 Nr: 3859-77.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ELTON 

FERNANDES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC MARTINS ALVITO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MENEGATTI - 

OAB:, JULIANO RODRIGUES GIMENES - OAB:7064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

COMARCA DE CACERES - OAB:, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 

5286-B

 INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA

ESPECIFICAR PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR

 Ante o teor da petição retro da Defensoria Pública Estadual - DPE (fls. 56) 

termo de audiência (fls. 54) impulsiono os autos para intimar a parte 

requerida, na pessoa de seu Advogado Dr. Fábio de Sá Pereira, com o 

intuito de que, nos termos do despacho retro (fls. 50 - item n. 3), no prazo 

de 10 dias, especifique quais provas pretende produzir.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 97496 Nr: 2566-72.2010.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC MARTINS ALVITO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MENEGATTI - 

OAB:, JULIANO RODRIGUES GIMENES - OAB:7064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:, FABIO DE SA PEREIRA - OAB:5286/B

 INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA

ESPECIFICAR PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR

 Ante o teor da petição retro da Defensoria Pública Estadual - DPE (fls. 54) 

termo de audiência (fls. 52) impulsiono os autos para intimar a parte 

requerida, na pessoa de seu Advogado Dr. Fábio de Sá Pereira, com o 

intuito de que, nos termos do despacho retro (fls. 48 - item n. 3), no prazo 

de 10 dias, especifique quais provas pretende produzir.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 212443 Nr: 1201-36.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MC MARTINS ALVITO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carla Brizola - 

OAB:23.419-MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11166

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

ESPECIFICAR PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR

 Ante o teor da petição retro da Defensoria Pública Estadual - DPE (fls. 80) 

termo de audiência (fls. 78) impulsiono os autos para intimar a parte 

requerida, na pessoa de seu Advogado Dr. Fábio de Sá Pereira, com o 

intuito de que, nos termos do despacho retro (fls. 68 - item n. 3), no prazo 

de 10 dias, especifique quais provas pretende produzir.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 77438 Nr: 4111-51.2008.811.0006

 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): NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA, ESPOLIO DE 

GENTIL ALCIDES GUSMAN

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico que decorreu o prazo para promover a habilitação/sucessão 

processual do polo passivo. No mais observa-se que o causídico da parte 

demandada Dr. RYOYU HAYASHI informou que não mais representa os 

interesses dos requeridos (vide fls. 164/168).

 Com efeito impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, no prazo de 5 dias, promova o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito (cf. item n. 3 do despacho de fls. 

169/169-v).

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170087 Nr: 6323-35.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON VIÉGAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES GOMES COUTINHO FILHO, ANETE 
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CRUZ COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

DEVOLUÇÃO DE AR - NEGATIVO

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da devolução dos ARs negativos retro juntado aos autos (fls. 

76/77), promovendo o andamento do feito e pleiteando o que entender de 

direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003626-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR MARINHO GARCIA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDO GOMES CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2 ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO No despacho de id. 14451393 determinou-se 

a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar 

os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, 

sob pena de indeferimento do pedido. A parte autora, por meio da petição 

e documentos de id. 14474765 e id. 14475434, apenas apresentou cópia 

da carteira de trabalho da parte autora. O despacho de id. 14483119 

oportunizou, novamente, à parte autora a apresentação de documentos 

que comprovem a insuficiência de recursos financeiros. Para tanto, 

determinou que fosse apresentados documentos da renda familiar, 

juntando comprovantes de renda, de movimentação financeira, 

inexistência de bens móveis ou imóveis tanto em seu nome, como em 

nome de seus genitores, sob pena de indeferimento do pedido. A parte 

autora, nos ids. 14674072, 14674114, 14674152, 14674201, 14674238, 

14674281 e 14674338, juntou cópia da declaração de imposto de renda da 

parte autora. Pois bem. A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986).” A Constituição Federal, por 

sua vez, dispõe: “Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos;” Malgrado a Constituição da República – norma suprema – traga 

previsão expressa de que para o usufruto do benefício da assistência 

judiciária gratuita é necessária comprovação da insuficiência de recursos, 

a jurisprudência pátria tem admitido a simples declaração da parte como 

presunção juris tantum de carência. Entretanto, como se trata de 

presunção relativa, caso haja provas nos autos de que as partes tenham 

condições para arcar com as despesas do processo, o pedido pode e 

deve ser indeferido, na forma do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: “§ 1º. 

Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição 

nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas 

judiciais. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986).” Nesse sentido: 

“JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE 

POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO 

NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita é 

concedido mediante a simples afirmação da parte de que não está em 

condição de arcar com as custas do processo. Entretanto, tal afirmação 

possui presunção juris tantum, podendo ser confrontada por outras 

provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do art. 4º da Lei 1.060/50. 

II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido de justiça gratuita com 

base nas provas dos autos não pode ser revista nesta Corte ante o óbice 

previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a que se nega provimento. 

(STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – Relator(a): Ministro 

FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - PRIMEIRA TURMA - 

Publicação: DJe 27/08/2008).” Hodiernamente, nota-se uma verdadeira 

banalização do instituto, criado originariamente para ampliar o acesso à 

justiça e, assim, propiciar a todos os cidadãos garantir seus direitos. 

Cotidianamente, pedidos são formulados para usufruto do benefício por 

pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o custo do 

processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer sanção. 

Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se dão conta 

da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma vez que 

simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a interpretação 

dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta a afirmação 

da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei mencionada, 

serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se houver outros 

indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício ser 

indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, deve 

sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Código de Processo Civil preceitua em seu artigo 

99, §2º: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.” Em aresto colhido no Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 1.584.130/RS, 

sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do Código de 

Processo Civil, restou consignado à presunção relativa atinente à 

declaração prestada pelo interessado no benefício, como também 

verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 1.050/1960, 

viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido havendo 

fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos legais para 

o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a ementa do 

referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 
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e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque)” Verifica-se que a parte ré não atendeu ao 

comando determinado na decisão de id. 14483119, que consignou, 

expressamente, a necessidade de comprovação da renda familiar, com a 

juntada de documentos tanto em nome do autor, como de seus genitores. 

Afinal, a parte autora apenas apresentou a declaração de imposto de 

renda em seu nome. Não custa ressaltar que fora oportunizada, em duas 

ocasiões, a comprovação da hipossuficiência econômica, deixando a 

parte autora de satisfazer ao comando judicial, dever previsto no art. 77, 

inciso IV, do CPC. Destaca-se que o benefício da assistência judiciária 

gratuita é destinado as pessoas realmente necessitadas e a insuficiência 

de recursos deve ser demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e 

as custas judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição 

inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto 

nos casos previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, 

reputa-se ausente comprovação da situação de hipossuficiência 

econômica e financeira do autor e de seus genitores. Ante todo o exposto: 

1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 

1060/50 e o artigo 99, § 2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a 

parte ré para regularização do pagamento das custas e despesas 

processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 3 – Após, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 17 de 

setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005349-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles, o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001428-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ESPINOSA SOUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001428-43.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

SEBASTIAO ESPINOSA SOUTO 1 – Considerando que a tentativa de 

bloqueio nas contas bancárias dos executados via sistema BACENJUD 

restou inexitosa (id. 14649427), DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome da parte executada por meio do sistema RENAJUD, 

em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ, como requerido no id. 

14762591. 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. 2 – Após, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005392-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNEMAT (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo DECLARA-SE 

incompetente para a apreciação do presente processo. 2 – Nesse quadro, 

DETERMINA-SE a redistribuição deste processo para a 4ª Vara Cível desta 

Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005405-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR LAUREANO DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 - 

Comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a análise do processo. Trata-se de 

busca e apreensão ajuizada visando retomar a posse do bem alienado 
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fiduciariamente ante o inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a 

inicial com os documentos, dentre eles o contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 

Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto 

aos representantes legais indicados pelo requerente. Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000696-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO BELMIRO DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda (id. 12467219). Forte em 

tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 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 resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. 

Uma vez que não há restrição do veículo objeto dos autos determinada por 

este Juízo, INDEFERE-SE o pedido de baixa da restrição. Custas pela parte 

requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003690-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYANE CUIABANO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA. em face de LAYANE CUIABANO DE BARROS, ambos qualificados 

no processo. Em decisão inicial (id. 14520424), foi determinada a intimação 

da parte para emendar a inicial demonstrando o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Mesmo devidamente intimada, a parte autora não regularizou sua situação 

processual, conforme certidão de id. 15246317. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e Decide-se. 

Compulsando os autos, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso 

porque a parte autora não efetuou o pagamento das custas e despesas 

processuais, mesmo sendo devidamente intimada para tal desiderato. Ante 

o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso IV, 

do Código de Processo Civil e 321, parágrafo único do mesmo diploma. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, sem a resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a sentença, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações 

de estilo, Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007343-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANI CATIANE DUARTE CALIMERIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA GUERRERO TOBAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda (id. 15230729). Forte em 

tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 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 resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. 

Caso haja pedido de desentranhamento de documentos, desde já este 

Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida a sua entrega ao 

procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. Uma vez que não 

houve qualquer restrição do bem objeto dos autos promovida por este 

Juízo, INDEFERE-SE o pedido de desbloqueio do veículo pelo sistema 

RENAJUD. Custas pela parte requerente, afinal, não se trata de hipótese 

de transação judicial para que se falasse na aplicação do disposto no art. 

90, § 3º, do CPC. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005423-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERTON DE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ordinária ajuizada por 

KLEVERTON DE OLIVEIRA DA SILVA em face de BANCO BMG, ambos 

qualificados no processo. Com a exordial vieram os documentos. 

Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da parte autora 

requerendo a desistência da demanda. Tendo em vista que a desistência é 

ato potestativo da parte autora, e que o réu não se opôs ao pedido, à 

medida que se impõe é o seu acolhimento, consoante o art. 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Forte em tais razões e em vista do princípio da 

disponibilidade, 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, VIII do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001259-56.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE VEIGA (ADVOGADO(A))

RODOLFO COELHO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

R O ALVES - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001259-56.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

R O ALVES - ME RÉU: FRANCISCO ALVES DA COSTA Vistos, etc. O 

mandado tem por objeto da citação por hora certa. O Oficial de Justiça 

além de demorar no cumprimento do mandado, o que necessitou intimação 

para tal, novamente recebeu o documento e deixou de cumprir com sua 

obrigação. Assim, determino a intimação do Oficial de Justiça para cumprir 

o mandado no prazo máximo de cinco dias, sob pena de requisição de 

providências no âmbito funcional. Intime-se. Cáceres/MT, 17 de setembro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005383-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005383-14.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

SEBASTIAO LEITE DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Sem prejuízo de 

posterior análise das condições da ação e pressupostos processuais, e 

ainda considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres 

que instituiu a realização de audiências concentradas, recebo a inicial e 

determino o seu processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 

1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/CPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do CPC). Saliento que 

a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005391-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

EDNEY JOAO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005391-88.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDNEY JOAO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de posterior análise 

das condições da ação e pressupostos processuais, e ainda 

considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que 

instituiu a realização de audiências concentradas, recebo a inicial e 

determino o seu processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 

1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/CPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do CPC). Saliento que 

a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005422-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR DA SILVA LARA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005422-11.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

IVAIR DA SILVA LARA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de posterior análise das 

condições da ação e pressupostos processuais, e ainda considerando os 

termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a 

realização de audiências concentradas, recebo a inicial e determino o seu 

processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. 

do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS (art. 165/CPC) para realização da audiência concentrada. 

Cite-se o réu com antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a 

data da audiência, anotando no mandado (art. 250 CPC) que o mesmo 

deverá (preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de 

Advogado ou Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na 

tentativa de autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do 

protocolo da petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse 

na autocomposição), conforme redação do art. 334, §5° do CPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

CPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT, 17 de setembro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005401-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

BENEDITO RODRIGUES DE CAMPOS (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURILEU LUIZ DA SILVA (RÉU)

ILZA CORREA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005401-35.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BENEDITO RODRIGUES DE CAMPOS, MARIA BENEDITA OLIVEIRA DA 
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SILVA RÉU: LAURILEU LUIZ DA SILVA, ILZA CORREA DA SILVA Vistos, 

etc. Cuida-se de ação de usucapião. Nos termos do art. 320 e 321 do CPC, 

intimem-se os autores para que emendem a inicial, acostando aos autos 

memorial descritivo e mapa topográfico atualizados da área do imóvel, no 

prazo de 15 dias. Dentre os pedidos trazidos à baila, os autores requerem 

a gratuidade da justiça, alegando insuficiência de recursos financeiros 

para pagamento das custas processuais. Na qualificação, os autores 

indicaram a profissão de motorista e “apoio educacional”, contudo, 

trouxeram aos autos tão somente a cópia de carteira de trabalho indicando 

contratos de trabalho já encerrados do autor Benedito. Assim, deverão 

esclarecer se o autor Benedito Rodrigues exerce atualmente atividade 

remunerada, e, em caso positivo, deverão comprovar a sua renda. 

Ademais, não há qualquer documento que comprove a renda e/ou 

hipossuficiência financeira da autora, muito embora tenha sido indicada 

sua profissão. Sendo assim, deverá acostar nos autos documentos que 

comprovem sua renda e/ou incapacidade financeira par recolhimento das 

custas, justificando o pedido de concessão da gratuidade da justiça. 

Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” 

(JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Portanto, 

embora o Código de processo Civil disponha sobre a concessão da justiça 

gratuita àqueles que não possuem recursos suficientes para arcar com as 

custas e despesas processuais (art. 98, caput), a comprovação de 

hipossuficiência não pode ser afastada, sendo a declaração de pobreza 

mera presunção relativa que necessita de outros elementos capazes de 

comprovar a incapacidade financeira, mormente porque a Constituição 

Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, 

CF). Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, faculto 

aos autores provar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas 

do processo, devendo, para tanto, acostar documentos que comprovem a 

suposta hipossuficiência e/ou sua renda no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento do benefício. No mesmo prazo, poderá efetuar 

o recolhimento das custas judiciais e despesas processuais. Após o 

decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003976-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX FERREIRA LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003976-07.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: MAX FERREIRA LEITE A parte Requerida é 

revel. Portanto, é desnecessário a intimação pessoal da sentença. 

Certifique a escrivania o trânsito em julgado. Após, intime a parte Autora 

para promover o prosseguimento do feito, com apresentação do 

demonstrativo atualizado da dívida e postular todas as medidas que 

entender pertinentes. Cáceres/MT., 17 de Setembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005411-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO LONGHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005411-79.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MOACIR BATISTA DE ALMEIDA REQUERIDO: ALESSANDRO 

LONGHI Vistos etc.  Designo audiência para o d ia 

____________/________________/2018 às __________________ horas, 

para cumprimento do ato deprecado. Intime-se a testemunhas. Expeça-se 

ainda ofício requisitando seu comparecimento na data e horário aprazado, 

a fim de que se dê ciência ao Delegado(a) Chefe do Departamento da 

Polícia Civil local. Intimem-se as partes por meio de seus Advogados. 

Comunique-se a origem. Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 13 de 

Setembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001589-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

KALIANDRA ALVES FRANCHI (ADVOGADO(A))

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

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

DECORRENDO PRAZO PARA REQUERIDA HONDA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003610-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BOANERGES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

AGUARDANDO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002492-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

MARIA LETICIA SENNA MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

AGUARDANDO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1003609-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO TRINDADE (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS RODRIGUES COREEA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003609-46.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADALTO TRINDADE RÉU: IVAN CARLOS RODRIGUES COREEA Vistos 

etc... Defiro prazo solicitado. Cumpra-se Cáceres, 11 de setembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003110-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM (RÉU)

LANDIM & CIA LTDA - EPP (RÉU)

CLAUDIA APARECIDA MARQUES LANDIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO Cáceres , 2 de dezembro de 2016. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que no prazo de 5 (cinco), dias manifeste nos autos acerca da 

Certidão do Oficial de Justiça de ID Num. 14855104. Processo: 

1003110-62.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 168.649,22; Tipo: Cível; 
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Espécie: MONITÓRIA (40). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: LANDIM & CIA LTDA - EPP, LUIZ 

LAUDO PAZ LANDIM, CLAUDIA APARECIDA MARQUES LANDIM 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003965-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DE ALMEIDA TAVARES (REQUERENTE)

RILLER SILVA REVERDITO (REQUERENTE)

JOAO CARLOS MARTINS BRESSAN (REQUERENTE)

MARCELO AMBROSIO CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENI HACK (REQUERIDO)

LUCIENE NEVES SANTOS (REQUERIDO)

GILMAR FIORINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1003965-41.2018.8.11.0006; Valor causa: $240,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

RILLER SILVA REVERDITO, JOAO CARLOS MARTINS BRESSAN, 

MAYARA DE ALMEIDA TAVARES Parte Ré: LENI HACK, GILMAR FIORINI, 

LUCIENE NEVES SANTOS. Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: RILLER 

SILVA REVERDITO Endereço: Rua dos vilelas, 50, jardim dos trevos, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: JOAO CARLOS MARTINS 

BRESSAN Endereço: Avenida olavo bilac, 31, cidade alta, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: MAYARA DE ALMEIDA TAVARES Endereço: Rua 

Almirante Barroso, 896, jardim paraiso, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000; 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na 

qualidade de Representante da Parte Autora, com o fito de que compareça 

com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada o dia 07 de 

novembro de 2018 às 13h:30m, que será realizada no Fórum da Comarca 

de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres, 17 de setembro 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: 1005407-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005407-42.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. É cediço que este 

Juízo tem adotado o entendimento segundo o qual para que haja interesse 

de agir, necessário se faz a prova imediata de tentativa de solução 

administrativa da controvérsia, vale dizer que, no caso das ações de 

cobrança do seguro DPVAT, necessário se faz a prova do esgotamento 

da via administrativa no sentido de que reste evidenciado o indeferimento 

administrativo do pedido. Ocorre que pelo documento juntado no id. 

15312217 há a informação de que o pedido não foi indeferido, mas deixou 

de ser apreciado por insuficiência de documentos. Logo, a via 

administrativa não teria sido esgotada. Ademais, apesar de relatar na 

inicial que buscou informações junto a administradora do Seguro no 

tocante a que informações seriam pendentes para concluir o 

procedimento, sem que neste sentido tenha recebido resposta satisfatória, 

não há nos autos a informação deste contato direto entre a parte e a 

seguradora. Dito isto, necessário se faz que o autor complemente a inicial 

a fim de que comprove o esgotamento da via administrativa, sob pena de 

não o fazendo ter sua inicial indeferida. Para tanto, anoto o prazo de 15 

dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 14 de Setembro 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005424-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005424-78.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LICINIO DE ARRUDA RODRIGUES Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão fundada no DEC. 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de LICINIO DE ARRUDA RODRIGUES. Nos 

termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora 

para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, desde já fica 

analisado o pedido de liminar nos seguintes termos: Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a inicial, 

cumprindo com os requisitos legais. Assim, com fundamento no artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em 

nome da pessoa indicada como depositário pelo mesmo, vez que nesta 

comarca inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da apreensão do bem, cite-se o devedor 

fiduciante, ora Réu nesta ação, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. Defiro os benefícios 

constantes do artigo 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, 

fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Intime-se. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005424-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005424-78.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LICINIO DE ARRUDA RODRIGUES Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão fundada no DEC. 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de LICINIO DE ARRUDA RODRIGUES. Nos 

termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora 

para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, desde já fica 

analisado o pedido de liminar nos seguintes termos: Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a inicial, 

cumprindo com os requisitos legais. Assim, com fundamento no artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em 

nome da pessoa indicada como depositário pelo mesmo, vez que nesta 

comarca inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 
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execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da apreensão do bem, cite-se o devedor 

fiduciante, ora Réu nesta ação, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. Defiro os benefícios 

constantes do artigo 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, 

fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Intime-se. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003975-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FABIO OLIVEIRA DUTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLEN MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003975-85.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: WILLEN MARTINS DA SILVA Vistos etc. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a 

inicial com a cédula de crédito bancária com Garantia de Alienação 

Fiduciária de Bens Móveis e, posteriormente, com a comprovação de mora 

do Requerido, consistente no Protesto do Título, conforme autoriza o artigo 

2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Assim, com fundamento no artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em 

nome da pessoa indicada na peça preambular, vez que nesta comarca 

inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta 

ação, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, §

§1º e 2° do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada 

a prerrogativa §§1° e 2° do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo 

para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. Cáceres/MT., 17 

de Setembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004506-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES LEDUR (IMPETRANTE)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

CHEFE DA 4ª CIRETRAN DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA A COMPARECER NESTA SECRETARIA NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA RETIRAR O CERTIFICADO DE REGISTRO 

E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018 

VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004503-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT (ADVOGADO(A))

SANDRA FERNANDES RODRIGUES CINTRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA 4ª CIRETRAN DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA A COMPARECER NESTA SECRETARIA NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA RETIRAR O CERTIFICADO DE REGISTRO 

E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018 

VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA ANALISTA JUDICIÁRIO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139823 Nr: 9447-31.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO RODRIGUES DE MIRANDA 

HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 04.07.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 29230 Nr: 4304-42.2003.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JACQUES SOUTO DA COSTA E 

FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUES SOUTO DA COSTA 

E FARIA - OAB:389

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 22.05.2018 estes 

autos foram remetido em carga à douta PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT e até a presente data NÃO nos devolveram. 

Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do 

CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se 

os autos INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no 

prazo de 3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 53508 Nr: 2124-48.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM SABINO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12867, MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUZA - 

OAB:14.560

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 04.07.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152607 Nr: 11616-54.2012.811.0006
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MANOEL BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 31.07.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156364 Nr: 4000-91.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ZAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 24.07.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 25070 Nr: 1227-25.2003.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO GATTAS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT, RAMON VIANA COUTINHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 12.07.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 165163 Nr: 2251-05.2014.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA AVANILDES CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 12.07.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 182852 Nr: 3964-78.2015.811.0006

 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: MARI TANIA DA SILVA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILÊO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:14308, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14.935/O, 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:12985

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE AUTORA, 

por meio de seu advogado, para que se manifeste sobre a petição da 

requerida às fls. 60/61, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 79939 Nr: 6508-83.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCIO BASTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE SA PEREIRA - 

OAB:5286/B

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Executado, via 

DJE/MT, através de seus advogados, para que fiquem cientes da restrição 

veicular de fls.1877, nos termos da decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 79939 Nr: 6508-83.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCIO BASTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE SA PEREIRA - 

OAB:5286/B

 Vistos etc.

Analisando os autos, vislumbra-se que a parte executada devidamente 

intimada, não pagou o débito, devendo-se, assim, proceder à busca e 

penhora de seus bens pelo Sistema Bacen Jud e Renajud.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) DEFERIR o arresto de bens da parte devedora pelo Sistema BacenJud 

pelo Sistema BacenJud de valores até o montante da última atualização 

apresentada nos autos que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte Executada, bem como pelo sistema 

RENAJUD;

(b) Materializado sucesso na constrição, lavre-se em seguida o termo de 

penhora e depósito, ou das demais formas de constrição, forte no art. 839 

do NCPC, intimando-se após exequente e executado;

(c) Restando infrutífera as diligências supracitadas, intime-se o Exequente 

a indicar bens dos executados passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão da ação, forte no CPC;

(d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 146970 Nr: 5241-37.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FRAGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 
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MESQUITA - OAB:7.836

 Vistos, etc.

a) Intime-se o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se 

no feito, sob pena de suspensão da ação, forte no art. 40 da Lei 6830/80;

b) Às providências. Cumpra-se

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010664-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU (ADVOGADO(A))

LOURDES DE FATIMA FRANCA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO BEZERRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010664-94.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LOURDES DE FATIMA 

FRANCA SILVA REQUERIDO: CICERO BEZERRA DE ARAUJO Vistos, etc. 

Intime-se o Exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. Proceda-se a mudança da 

classe processual dos autos. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de setembro de 

2018.

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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DA REQUERENTE PARA APRESENTAR O 

ENDEREÇO CORRETO E COERENTE DO REQUERIDO, NO PRAZO DE 48 

(QUARENTA E OITO) HORAS. VISTO QUE O CEP APRESENTADO NÃO 

CORRESPONDE AO ENDEREÇO DA PETICÃO (15177557).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003396-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ESTRADA DE CARVALHO (REQUERIDO)

ANA LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA CORREA (REQUERIDO)

FERNANDO SCAFF ANTONINI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003396-74.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXANDRE AUGUSTO 

VIEIRA REQUERIDO: ROSANGELA ESTRADA DE CARVALHO, ANA 

LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA CORREA Vistos, etc. 

Primeiramente, defere-se o pedido de id. 12920925 e recebe-se o feito 

como Ação de Cobrança. Recebe-se a petição inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Defere-se o pedido de 

redesignação da audiência agendada, tendo em vista haver plausividade 

na justificativa apresentada. Intime-se o requerente para que apresente o 

endereço da executada ROSANGELA ESTRADA DE CARVALHO, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Proceda a secretaria da vara com o 

agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as partes serem 

intimadas do ato. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002989-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

DANILO PIRES ATALA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/11/2018 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: 1004144-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

AGNALDO PENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/12/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010317-66.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI (ADVOGADO(A))

ROSANA DA SILVA (EXEQUENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

MARILSON MENDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010317-66.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: ROSANA DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Considerando que a 

contrição restou-se positiva, intime-se a parte executada a se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposto no art. 854, § 3°, do CPC. 

Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 6 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010317-66.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI (ADVOGADO(A))

ROSANA DA SILVA (EXEQUENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

MARILSON MENDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010317-66.2013.8.11.0006; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ROSANA DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A 

DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que a parte devedora 

foi devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – 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 
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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, 09 de maio de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001914-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELVAN CORREIA RIOS (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

18/12/18 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: 1001914-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELVAN CORREIA RIOS (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001914-57.2018.8.11.0006. REQUERENTE: DELVAN CORREIA RIOS 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. Em 

síntese, alega o requerente que, ao realizar compras a prazo no comércio 

local, descobriu que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela requerida. Aduz ainda que mantém negócio jurídico com a 

requerida, porém encontra-se adimplente com os pagamentos. Com isto, 

recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a 

exclusão de seu nome no rol de inadimplentes. 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 deferimento da medida. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações do 

requerente, pois o mesmo apresentou os comprovantes de pagamento, 

comprovando desta feita estar adimplente com suas obrigações perante a 

requerida. Com relação ao perigo na demora, este encontra-se 

demonstrado, pois o requerente está impedido de efetuar compras a 

prazo, bem como obter crédito perante instituições financeiras, ante a 

negativação aparentemente indevida. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da tutela 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. Isto posto, 

DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos 

legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 

330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando à 

requerida que retire o nome do requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) Dispensar a 

confecção do mandado de citação, tendo em vista que a requerida já 

habilitou patrono nos autos, estando desta feita citada; d) Intimem-se as 

partes acerca da presente decisão, bem como da audiência agendada 

para o dia 19 de setembro de 2018, às 16h30min; e) Cumpra-se. 

CÁCERES, 13 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012310-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO VILELLA HARTWIG (REQUERENTE)

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Adriano Bocalan (ADVOGADO(A))

MARQUINHO AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO 

BACENJUD, PARA INDICAR NOS AUTOS BENS PENHORÁVEIS NO PRAZO 

LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001840-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS FAZIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/11/2018 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: 1001867-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DE SOUZA COELHO (REQUERENTE)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Bradesco Financiamentos (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

06/11/2018 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: 1001867-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DE SOUZA COELHO (REQUERENTE)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Bradesco Financiamentos (REQUERIDO)
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INTIMO O ADVOGADO (a) DO REQUERENTE A IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002574-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

JULIANA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010998-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ARCENIA MARCELA FREITAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS BEM 

COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011716-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DA SILVA NORTHFLEET (REQUERENTE)

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (ADVOGADO(A))

PIZATTI MESQUITA & LOPES GUEDES LTDA - ME (REQUERIDO)

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

JANAINA WOLF (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003225-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO (ADVOGADO(A))

MARIA BATISTA MENDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/11/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010895-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAXUEL FELIPE DOS SANTOS VERANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUESONGLEY PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/12/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011155-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DE SOUZA MORAIS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA NO 

PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011452-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010730-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010815-31.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

RAUL CASTRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNESTO CADIDE (REQUERENTE)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))
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FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DO(A)RECLAMANTE DOS TERMOS DA 

CERTIDÃO RETRO E PARA QUE EM 5 DIAS REGULARIZE A 

PROCURAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CAVALCANTE ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECORRENTE PARA JUNTAR A DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA NO PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012041-37.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

MAX NOGUEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011376-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN (REQUERIDO)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010435-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARI POLETTO (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000836-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARIDES ORIBES DIAS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para, 

querendo, se manifestar quanto a correspondência devolvida (ID 

15235185 ), no prazo de 5 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000869-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, se manifestar quanto a carta 

precatória devolvida com certidão negativa (ID 15288329). 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 Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5929 Nr: 394-88.1995.811.0005

 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): Agropecuária São Tiago Ltda, Egidio Frederico

 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: Antonio Franciscato 

Sanches - OAB:MT 2.32l-B, Valdecir Errera - OAB:MT 3.365-A

 Intimo os Executados acerca da Penhora Bacenjud/Renajud de fls. 

364/368, para querendo manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100900 Nr: 1871-48.2015.811.0005

 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: Banque Cantonale de Geneve, Antonio Renê Bortolo, 

Nara Rejane Correa Bortolo, Claudio Bortolo, Graziela Andriette Borim 

Bortolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, FLAVIA REGINA ALVES COSTA - OAB:283525, 

Heloisa Gomes Slav - OAB:209.504 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Homologação de Acordo Extrajudicial ajuizada por 

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (BCGE), ANTÔNIO RENE BORTOLO, 

ANTONIO RENÊ BORTOLO, NARA REJANE CORREA BORTOLO, CALDUIO 

BORTOLO e GRAZIELA ANDRIETTE BORIM BORTOLO, todos devidamente 

qualificados nos autos.

O pedido foi homologado e suspenso o feito até o cumprimento do acordo.

As partes informam o cumprimento do acordo (fls. 65/67).

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que o pedido da homologação do acordo foi 

homologado e e o feito suspenso até o cumprimento do acordo.

As partes informam o cumprimento do acordo (fls. 65/67).

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001354-55.2017.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE HURTADO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Vistos, etc. Considerando o termo de audiência de Id n. 

11724410, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender por direito, sob pena de extinção. Decorrido o 

prazo, abra-se vista ao Ministério Público. Empós, volte-me concluso. Às 

providências. Diamantino/MT, 03 de setembro de 2018. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000086-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CRUZ DE MELLO (REQUERENTE)

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE MORAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Vistos, etc. Ante o teor do Id n. 12526944 e 13064977, 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para informar se 

ainda possui interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção por ausência de interesse processual 

superveniente. Decorrido o prazo, dê-se vista ao Ministério Público. Após, 

volte-me os autos conclusos. Às providências. Diamantino/MT, 03 de 

setembro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000559-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello (ADVOGADO(A))

FILEMON MALAQUIAS DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000559-15.2018.8.11.0005. AUTOR(A): FILEMON 

MALAQUIAS DA SILVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO 

TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por 

FILEMON MALAQUIAS DA SILVEIRA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, já qualificados nos autos. A parte ré, em petição de Id n. 

14698859, requereu a extinção do presente feito, em razão de ter 

reconhecido os pedidos iniciais e tê-los cumpridos integralmente. Com 

vista dos autos, a parte autora concordou com o pedido de extinção do 

processo providenciado pelo Requerido (Id n. 14903722). Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Diante da 

manifestação do Requerido informando que houve o cancelamento da 

CDA n. 2017473219 e respectivo protesto, bem como requerendo a 

extinção do presente feito, e considerando o Requerente ter concordado 

com o pedido de extinção, resta evidente reconhecer a procedência do 

pedido formulado na exordial. Diante do exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, HOMOLOGO por sentença o reconhecimento da 

procedência do pedido formulado na inicial, para os fins de consequência 

JULGO EXTINTA com resolução de mérito, a presente ação, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Sem custas, 

ex vi art. 3º, I da Lei Estadual n. 7.603/2001, ressalvado quanto aos 

valores despendidos pelo autor da demanda. Preclusa a via recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos com as 

cautelas de estilo. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 14 

de setembro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000717-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

ITAMAR MARTINS BONFIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS DE QUEIROZ BONFIM (REQUERIDO)

 

Autos nº. 1000717-70.2018.8.11.0005 DESPACHO Vistos. Cuida-se de 

ação de exoneração de alimentos proposta por Itamar Martins Bonfim em 

face de Matheus de Queiroz Bonfim, ambos qualificados nos autos. A 

parte autora pleiteia pela concessão do benefício da justiça gratuita. É o 

relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. A Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção. No caso em 

análise o requerente não demonstrou respectiva hipossuficiência 

cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça, ainda, pode-se observar 

pela sua folha de pagamento, que se trata de servidor público, recebendo 

subsídios no total líquido de R$ 4.047,73 (quatro mil e quarenta e sete reais 

e setenta e três centavos), dessa forma, há contradição entre a alegação 

de hipossuficiência do requerente e a realidade jurídica. Isto posto, tal 

alegação, por si só, não garante a aptidão de justificar a concessão do 

benefício. Sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder ao recolhimento das taxas judiciárias ou 

comprovar a sua condição de hipossuficiente, sob pena de extinção do 

processo. A parte autora poderá comprovar a sua hipossuficiência 

através de cópia dos seguintes documentos: a) cópia das últimas folhas 

da carteira de trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual 

cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, dos 

últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos 

três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda 

apresentada à Secretaria da Receita Federal. Com o decurso do prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se e cumpra-se. Diamantino/MT, 12 de setembro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 36832 Nr: 1680-47.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Celestino Alcântara

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:3833

 Código n. 36832

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença em que SEBASTIÃO CELESTINO 

ALCÂNTARA figura como Exequente e INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS figura como Executado, já qualificados nos autos.

À fl. 293, 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, 03 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101309 Nr: 2152-04.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Pedro da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 76 de 456



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Parma Timidati - 

OAB:21318

 Código n. 101309

DECISÃO

Vistos, etc.

 Cuida-se de execução penal do reeducando Gerson Pedro da Silva.

À fl. 213, prolatou-se sentença julgando extinta a punibilidade do 

reeducando, mediante o cumprimento integral da pena privativa de 

liberdade, bem como determinando a atualização do cálculo de pena de 

multa, sendo esta apresentada posteriormente à fl. 218.

O reeducando, em petição de fls. 222/224, requereu a suspensão da pena 

de multa pelo prazo de 01 (um) ano.

Com vista dos autos, a representante do Ministério Público manifestou-se 

pelo indeferimento do pedido de fls. 222/224 e requereu a remessa das 

informações pertinentes à Fazenda Pública, alegando não ser da 

competência do juízo da execução excluir o adimplemento da pena de 

multa (fls. 238/239).

Breve relato. Decido.

Analisando detidamente os autos, indefiro o pedido pleiteado às fls. 

222/224 e acolho o parecer do membro do Ministério Público, levado a 

efeito às fls. 238/239, cujos fundamentos por ele expostos adoto como 

razões de decidir.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, determino a remessa de 

certidão à Fazenda Pública para deliberação.

Arquive-se o presente feito, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, 10 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89935 Nr: 2270-48.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albino Cesar Calciolari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Código n. 89935

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o caráter prioritário dos feitos eleitorais conforme dispõe o 

art. 94 da Lei n. 9.504/97 e Resolução nº. 23.555 do TSE, bem como 

considerando que o período de registro das candidaturas já se iniciou, e 

havendo necessidade de priorizar processos eleitorais em razão da 

proximidade da realização das Eleições 2018, na condição de Juiz da 7ª 

Zona Eleitoral, entendo por bem readequar a pauta da Segunda Vara da 

Comarca de Diamantino/MT, por consequência, redesigno audiência para o 

dia 12 de fevereiro de 2019, às 16h:30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 10 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS (ADVOGADO(A))

HAMILTON BANDEIRA ALENCAR JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido VIVO para responder o 

recurso no prazo legal.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004273-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATA ROSA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DE ANDRADE CARDOSO E OUTROS (REQUERIDO)

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004273-18.2017.8.11.0037. Vistos etc. Acolho o pedido de ID 15287472, 

considerando o Art. 313, X, § 7º do CPC. Para tanto, redesigno a audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 28/11/2018, às 15h00min. 

Intimem-se as partes, através de seus procuradores constituídos, para 

comparecerem ao ato. Cumpra-se, observando-se o artigo 455 do CPC. 

Primavera do Leste-MT, 17/09/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 105036 Nr: 4026-64.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCFN, CDFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLELIA MARIA DE PAIVA 

MARTINS - OAB:MT 17748, Eloá Kátia Samuelsson - OAB:23697/O, 

Larissa Rosa de Souza Silva - OAB:MT/21207/0

 Vistos, etc.

Em que pese o petitório retro, verifico que o presente feito se iniciou em 

2011, quando Wilian ainda era menor de idade. Não obstante hoje tenha 

atingido a maioridade civil, estando com quase 25 (vinte e cinco) anos de 

idade, o certo é que há débitos pendentes, havendo, inclusive, penhora on 

line parcial.

Assim, a fim de dirimir a presente demanda, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/11/2018 às 13h:45min.

Intimem-se Wilian (maior de idade), o Naju, e o executado, através de seu 

advogado (via DJE).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 206911 Nr: 2665-65.2018.811.0037

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTDDDCEDADPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDA, BS, LPBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Para melhor análise do pedido de desabrigamento de fls.114/115, acolho o 

pedido ministerial de fls.122-v.

Determino a realização de estudo psicossocial pela equipe técnica deste 

juízo, junto à residência de Natalino Rodrigues de Souza. Devendo aportar 

relatório no prazo de 20 (vinte) dias.
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Sem prejuízo, designo audiência concentrada para a oitiva de Natalino 

para o dia 16/10/2018 às 14h00min.

Intimem-se as partes, a equipe técnica deste juízo, equipe técnica do 

Creas e o coordenador do Lar Maria das Graças.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002953-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO ELPIDIO LUCAS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS CONFORME DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005148-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA MARIA GUIMARAES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERIDA PARA COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS CONFORME DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 14145 Nr: 2326-39.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MAZZONETTO RAVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULRICH SIGMAR WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Processo nº 2326-39.2000.811.0037 (Código nº 14145)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Luiz Mazzonetto Ravanello

Executado: Ulrich Sigmar Waldow

Vistos etc.

A baixa na restrição judicial incidente sobre o veículo indicado 

(fls.642/643) já foi realizada, consoante comprovante de remoção de 

restrição incluso (fls.640).

Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o cálculo judicial, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, sob pena de não 

conhecimento, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125637 Nr: 8205-70.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALM TRANSPORTES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208972, THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - 

OAB:MT/14808-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE SORENSEN - OAB:MT 

9240

 Isto posto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR 

BANCO RODOBENS S/A E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

OPOSTOS POR ALM TRANSPORTES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. e 

sano a contradição passando a alterar a parte dispositiva para: “Pelo 

exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pelo BANCO 

RODOBENS S/A, em desfavor da ALM TRANSPORTES E SERVIÇOS 

AGRÍCOLAS LTDA, apenas para afastar a cobrança de comissão de 

permanência nos autos desta ação de busca e apreensão, pelo que, com 

fundamento no artigo 3º e parágrafos, do Decreto-lei 911/69, 

restabelecendo nas mãos do requerido o domínio e a posse plena e 

exclusiva do bem descrito à fl. 06. Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários 

advocatícios em favor do patrono do requerido no valor de R$ 12.000,00, 

nos termos do artigo 20, parágrafo quarto, do Código de Processo 

Civil.”Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes, mediante prévio traslado da presente 

decisão.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 13 de setembro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125637 Nr: 8205-70.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALM TRANSPORTES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208972, THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - 

OAB:MT/14808-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE SORENSEN - OAB:MT 

9240

 Processo nº 8205-70.2013.811.0037 (Código 125637)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Rodobens S/A

Requerido: ALM Transportes e Serviços Agrícolas LTDA.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Rodobens 

S/A em face de ALM Transportes e Serviços Agrícolas LTDA., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

homologação, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil 

(fls.197/199).

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.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §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), 13 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178977 Nr: 10109-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte requerente para 

fornecer novo endereço da executada para ser expedido o mandado de 

execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 14145 Nr: 2326-39.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MAZZONETTO RAVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULRICH SIGMAR WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Certifico que nos presentes autos ainda consta restrição no veículo de 

Placa NJE 8709, conforme comprovante anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129221 Nr: 2060-61.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO HERBERTS, LEUCÁDIA BENDER 

HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129410 Nr: 2228-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ELIAS DA SERRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: MUDOU-SE, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 53483 Nr: 1130-53.2008.811.0037

 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: EGON EDU SAMUELSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONI COLOMBELI, MARLENE IVETE SCHAFER 

COLOMBELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO DE MARTINS E 

PINHEIRO - OAB:4431/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Processo nº 1130-53.2008.811.0037 (Código 53483)

Ação Monitória

Requerente: Egon Edu Samuelson

Requeridos: Leoni Colombeli e Marlene Ivete Schafer Colombeli

Vistos etc.

O depoimento pessoal tem consequências processuais relevantes, 

especialmente em casos de não comparecimento ou recusa da parte. Por 

tal razão, o §1º do artigo 385, do Código de Processo Civil, prevê a 

intimação pessoal da parte para efeito de aplicação da pena de confesso. 

Portanto, considerando que os autores não foram pessoalmente intimados 

para prestar o depoimento pessoal, julgo prejudicada a audiência.

Depreque-se o depoimento pessoal dos requeridos, advertindo-lhes que 

se não comparecerem ou, comparecendo, se recusarem a depor, o juiz 

aplicar-lhes-á a pena de confesso, com prazo de 10 (dez) dias para 

cumprimento, intimadas as partes, nos moldes do artigo 261 do Código de 

Processo Civil.

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

Primavera do Leste (MT), 14 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136021 Nr: 7579-17.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA KULUENE S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1822A, 

ZAID ARBID - OAB:MT/3339-A

 Processo nº 7579-17.2014.811.0037 (Código 136021)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Taufick Miguel Chedick

Executado: Agropecuária Kuluene Ltda.

Vistos em correição permanente.

Intime-se o causídico Dr. Zaid Arbid para manifestar-se sobre o inteiro teor 

da petição encartada às fls.177/184, em 15 (quinze) dias.

Intime-se a parte executada para indicar ao juízo quais são e onde estão 

os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, exibindo a prova de 

sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, notadamente 

os dados em garantia, em 15 (quinze) dias, ciente de que o 

descumprimento da ordem judicial será considerado atentatório à 

dignidade da justiça, sujeitando o executado ao pagamento de multa em 

montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em 

execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos 

próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual ou material, nos moldes do artigo 774 do Código de Processo 

Civil.

Expirado o prazo e permanecendo inerte a parte devedora, intime-se a 

parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 (quinze) 

dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos 

moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se a parte executada, na forma postulada.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 12 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155348 Nr: 6908-57.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA APARECIDA ARTMANN ZDYBICKI 

EIRELE - ME, HILDA APARECIDA ARTMANN ZDYBICKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6908-57.2015.811.0037 (Código 155348)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Cooperativa de Crédito Rural do Médio Leste de Mato Grosso

Executadas: Hilda Aparecida Artmann Zdybicki EIRELI e Outra

Vistos etc.
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Cite-se na forma postulada (fls.136).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5958 Nr: 214-68.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO XAVIER DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:MT 

3.568-B, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT, WILLIAN 

C. DE ANDRADE - OAB:8836/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 214-68.1998.811.0037 (Código 5958)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta

Exequente: EMAL – Empresa de Mineração Aripuanã Ltda.

Executado: Celso Xavier de Azevedo

Vistos em correição permanente.

Em cumprimento ao disposto no artigo 10 c/c artigo 318, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para 

manifestar-se quanto a nulidade incidente a partir da expedição do 

mandado de citação, haja vista a inobservância do rito de execução para 

entrega de coisa incerta, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 4698 Nr: 250-13.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA BARRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se, com efeito, do poder geral de efetivação atribuído ao juiz.Para 

seu implemento, o juiz deve verificar as peculiaridades do caso concreto, 

adotando mecanismos que se mostrem adequados à satisfação do 

direito.Sob tal perspectiva, a suspensão da CNH é medida manifestamente 

excessiva, não guardando relação direta com a obrigação pecuniária 

inadimplida, motivo pelo qual indefiro o requerimento correlato.O poder 

geral de efetivação por ser concretizado, no caso concreto, com o 

bloqueio dos cartões de crédito em nome do executado, eis que legítima a 

restrição ao crédito, ainda que sob a forma de óbice à utilização de 

serviços bancários, em relação a devedores contumazes. Com efeito, a 

mudança de paradigma do Novo Código de Processo Civil estabeleceu 

novo tratamento ao devedor contumaz, que inviabiliza a localização de 

bens e se furta à responsabilidade patrimonial, continuando, todavia, a 

usufruir dos bens de consumo não essenciais, impingindo todo o prejuízo 

do inadimplemento ao credor, cuja execução acaba frustrada pela 

ausência da localização de patrimônio penhorável.Assim, valendo-me do 

permissivo legal, determino o bloqueio dos cartões de crédito em nome do 

executado.Indefiro o requerimento de requisição de informações sobre 

saída do território nacional por ser medida absolutamente inócua para o 

feito executivo (fls.144).Indefiro, outrossim, a pesquisa judicial relacionada 

à data da fundação da empresa executada, eis que tal diligência deve ser 

adotada diretamente pela parte, mediante consulta à Junta 

Comercial.Indefiro, por fim, a quebra do sigilo bancário.Intime-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3120 Nr: 20-73.1995.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DARCI DAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - 

OAB:MT 3.448, José Bacaltchuk - OAB:4.404-A

 Intimo o exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, 

nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157319 Nr: 7799-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WETEC SOLUÇÕES AGRO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:MT/16449, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:MT/ 2.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE SORENSEN - OAB:MT 

9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Processo nº 7799-78.2015.811.0037 (Código 157319)

Impugnação ao Pedido de Assistência Judiciária

Requerente: Wetec Soluções Agro Com. e Rep. Ltda - ME

Requerida: AZ Comércio e Representações Agrícolas Ltda.

Vistos em correição permanente.

Havendo requerimento de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução para a data de 17 de outubro de 2018, às 13h00min.

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).

Intimem-se os respectivos causídicos.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145093 Nr: 2105-31.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WETEC SOLUÇÕES AGRO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, LUIZ DOMINICOS HOFFMAN WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE SORENSEN - OAB:MT 

9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:MT/16449, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:MT/ 2.305

 Processo nº 2105-31.2015.811.0037 (Código 145093)

Embargos à Execução

Embargante: AZ Comércio e Representações Agrícolas Ltda.

Embargada: Wetec Soluções Agro Com. e Rep. Ltda - ME

Vistos em correição permanente.

Havendo requerimento de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução para a data de 17 de outubro de 2018, às 13h30min.

As partes devem ser intimadas pessoalmente para comparecerem à 

audiência a fim de prestarem depoimento pessoal e advertidas da pena de 
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confesso senão comparecerem ou, comparecendo, se recusarem a depor 

(CPC, art.385, §1º).

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).

Intimem-se os respectivos causídicos.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159980 Nr: 409-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. K. ROSSATTO & CIA LTDA - EPP, VCR CERIMONIAL E 

EVENTOS LTDA - ME, MARCELO GONÇALVES, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO 

LESTE DE MT - SICOOB, MEGA GROUP INTERNATIONAL INDUSTRIA, 

COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, BANCO DO BRASIL 

S/A, SCALINA S/A, ITABUNA TÊXTIL S/A, CALÇADOS BEIRA RIO S.A., 

AGUINALDO DE OLIVEIRA EIRELI, DAKOTA NORDESTE S/A, SFD S/A 

INDUSTRIA E COMERCIO, A. GRINGS S/A, HSBC BANK BRASIL S/A, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RAFARILLO INDUSTRIA DE CALÇADOS 

LTDA, VULCABRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZALEIA - CE, CALÇADOS PEGADA 

NORDESTE LTDA, KLIN PRODUTOS INFANTIS LTDA, NANGE 

CONFECCÇÕES LTDA, CIA HERING, Rola Moça Industria e Comercio de 

Confecções LTDA, IBM TEXTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE PERUZZOLO - 

OAB:OAB/SP 14356, ANDREA CARVALHO RATTI - OAB:OAB/SP 

155.424, ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - OAB:7669-O/MT, CESAR 

APARECIDO AQUINO CABRIOTE - OAB:8869/MT, CICERO PAIVA - 

OAB:OAB/RS 31.916, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:MT 13.994-A, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, 

DENIS DONAIRE JUNIOR - OAB:OAB/SP 147015, ELIZABETH FARIA 

MARTINS COTTA - OAB:127376, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10.271/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FELIPE DE 

OLIVEIRA STEFFEN - OAB:OAB/RS 95045, FELIPE PROBST WERNER - 

OAB:OAB/SC 29532, FERNANDO CESAR DOS SANTOS ABIB - 

OAB:325603, GUSTAVO AMENDOLA FERREIRA - OAB:OAB/SP 188.852, 

HERIVELTO PAIVA - OAB:40212, JOAO ALECIO PUGINA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 175844, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, 

JOSE FREDERICO ELY - OAB:OAB/RS 54212, KARINE DE BACCO 

GEREMIA - OAB:OAB/RS 45.553, LEANDRO MARCANTONIO - 

OAB:OAB/SP 180586, LUCIANA POSSER - OAB:70537, MARCELO 

GONÇALVES - OAB:7831/MT, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:MT 9510, PRISCILLA BELIZOTTI SILVA NARDO 

BERTOLINO - OAB:OAB/SP 201740, RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO 

PEREIRA PORTUGAL GOUVEA - OAB:OAB/SP 16235, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, TALITA MOURA BARRETO - 

OAB:19488-A-MT, VERIDIANA TOCZEKI SANTOS - OAB:OAB/SC 31478

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163543 Nr: 1980-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRCEU 

VICENTE SOLDERA, BANCO BRADESCO S/A, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Kleber Lazzari, SANDRA MARA BASEI, 

VOLNEI LORENZZON, FELIPE SCHMIDT MACHADO, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI, MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA 

LTDA, GILCA SIRLEY DE CARVALHO DE CARVALHO, FABRICA DE 

PREGOS TRIANGULOS LTDA, ANTONIO CARLOS VIEIRA DE CARVALHO, 

SALETE LÚCIA DE CARVALHO, Samoel da Silva, SIDNEY GONÇALVES 

LIMA, ARNALDO LUIZ ARALDI, DEBORA ANE BELOTTO, PAULO CESAR 

RODRIGUES GONÇALVES, CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A, 

GUILHERME BOESE SOBRINHO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

CERÂMICA LANZI LTDA, CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA, ELESSANDRA 

DO AMARAL, ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI, MARCIELE 

TRANPUSCH GONÇALVES, SASAZAKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

NABOR ROMANCINI, Maria Sari, BANCO VOLVO (BRASIL ) S/A, 

VANDERLI DA SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVA, JADILMO JOSE ZANATA, 

BANCO DO BRASIL S/A, RICARDO ANTONIO DE AMORIM, ALCEU 

HENRIQUE DA SILVA, ALBERTO SCHLITTER, MARIA BORTOLANZA, 

LOMINHO ALVES FARIAS, BANCO BRADESCO, VALDIR INÁCIO SOTT, 

LORENA LUVISON DA SILVA, BANCO FIDIS S/A, CLEBER HENRIQUE DA 

SILVA, SAINT - GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, TARCISIO DA SOUZA PESTANA, DIRLEI ROBERTO 

BELOTTO, EDNILSON REIS, MADEFING COMÉRCIO DE PORTAS E PORTAI 

LTDA ME, Cristiano Augusto Gugelmim, Gugelmim Transportes LTDA, 

Luciana Gugelmim, Eucatex Distribuição e Logística LTDA, JAIRTON 

AFONSO ZANATTA, RICARDO RESENDE DE MELO, Tigre S.A. - Tubos e 

Conexões, EDENILSON REIS, CERAMICA CARMELO FIOR - CECAFI, BLUKIT 

METALÚRGICA LTDA, SELIA DE LURDES PIANA PINTO DE LARA, BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, 

MALVINA DIAS PRIMON, MARCOS GUSTAVO CEZAR, DALKA DO BRASIL 

LTDA, MULTI MRCANTES LTDA, ISDRALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

VIDRAÇARIA VALDEZ LTDA, RAFAEL DALL AGNOL, ARCELORMITTAL 

BRASIL S/A, SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA, CERÂMICA ALMEIDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ALAN PIZZOLATTO - OAB:OAB/RS 

67.642, ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - OAB:PR 39274, ALFREDO DE 

OLIVEIRA WOYDA - OAB:MT/7719-B, ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694, ANDERSON RIBEIRO PEZZI - OAB:RS 90831, 

ANDRE SOCOLOWSKI - OAB:OAB/SP 274544, ARIANE TANARA 

BASTOS DE LIMA - OAB:7669-O/MT, AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, BRUNA MARIA TRINDADER - OAB:PR 78835, BRUNO 

DIAS PEREIRA - OAB:SP 279.506, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CÁTIA SILENE MEDEIROS DA SILVA ANDRÉ - OAB:OAB 

/RS 87146, CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.298-A, 

CRISLAINE VEIGA - OAB:MT 15.425, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, CRISTIANO LISBOA 

YAZBEK - OAB:40443PR, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - 

OAB:6.923-B-MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, 

DENIZE REGINA GONÇALVES - OAB:251018, ÉCIO ROZA - 

OAB:OAB/MG 59.630, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:OAB/MT 

18.174, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, 

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, EVELYN BRANDAO 

TORRRES - OAB:OAB/RS 84487, FABIO ROGERIO LANNIG - 

OAB:OAB/SP 175.884, FERNANDA RITT - OAB:OAB/RS 93945, 

FERNANDO RUDGE LEITE NETO - OAB:OAB/SP 84786, FLAVIA 

VENCESLAU GOMES - OAB:MT/16843, FRANCIELE A. N. GLASER DA 

SILVA - OAB:PR/ 50.586, GETULIO BORGES DA SILVA - OAB:, 

GILBERTO LUIZ DO AMARAL - OAB:15347 PR, GILMAR ANTONIO 

SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, 

IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486/B, JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT, JOSÉ ANTONIO ESCHER - OAB:SP 35.917, JOSE 

ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 27.141, JOSÉ LUIZ RUFINO 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 229.276, LARISSA MARGARETH GONCHO - 

OAB:OAB/SC 31.760, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 
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12.900, LETICIA MARY FERNANDES DO AMARAL - OAB:57342, 

Lindineide Pereira dos Santos - OAB:13170197, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:OAB/PR 

25.276, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, LUIZ 

ANTONIO GOMIERO JUNIOR - OAB:OAB/SP 154733, LUIZE CALVI 

MENEGASSI - OAB:13700, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700, 

MAGDA REGINA MACIEL DA SILVA - OAB:OAB/MG 78.918, Marcelo 

Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, MARCIA APARECIDA DE 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:17845/O, MARIA LUIZA 

LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:OAB/SP 204.831, MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, NELSON ADRIANO DE FREITAS - OAB:OAB/SP 

116.718, PEDRO DE ASSIS VIEIRA FILHO - OAB:OAB/MG 135.245, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, PRISCILA 

FERNANDEZ ALCÂNTARA - OAB:OAB/RS 93732, RAFAEL DALL 

AGNOL - OAB:20898/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT 8.184-A, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO LUIZ 

VELLOZO - OAB:19956/0, ROBERTO POLETTO - OAB:SC 10564-B, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215, SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT, TAILANE MORENO DELGADO - OAB:, THIAGO GALVÃO 

SEVERI - OAB:OAB/SP 207.754, VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a 

análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do 

método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente 

aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV 

- resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve 

apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência 

lógica, indicando como alcançou suas conclusões.É vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da 

perícia.Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes 

técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como 

instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou 

outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.Fixo 

o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, nos termos do artigo 

477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e do 

local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. Intimem-se 

as partes para comparecerem na data e local designado.Por outro lado, os 

embargos de declaração (fls.4.028/4.211) perderam o objeto em razão da 

nomeação, neste ato, do auxiliar do juízo.Intime-se a recuperanda para 

manifestar-se sobre o relatório incluso (fls.4.270/4.309), em 5 (cinco) 

dias.Em seguida, vista ao Ministério Público. Formalizado o relatório técnico 

pelo auxiliar nomeado, no prazo já assinalado anteriormente, intime-se o 

Administrador Judicial, a recuperanda, o Ministério Público e terceiros 

interessados para manifestação, em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).Após, imediata conclusão. Cumpra-se com urgência.Primavera do 

Leste (MT), 14 de setembro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165712 Nr: 3005-77.2016.811.0037

 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: BRADESCO CARTÕES S/A, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:SP/235738, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:MT 

15.873/B, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 Processo nº 3005-77.2016.811.0037 (Código 165712)

Ação de Cobrança

Requerente: Bradesco Cartões S/A

Requerido: Supermercado Santo Antônio Ltda.

Vistos em correição permanente.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bradesco Cartões S/A 

em face da sentença proferida às fls.152, sob o fundamento de 

contradição no ato decisório, supostamente pela fixação exorbitante dos 

honorários de sucumbência.

A parte embargada postulou pela rejeição dos embargos (fls.160/164).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

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.

Nesse passo, inexiste qualquer contradição no provimento judicial em 

análise.

De fato, a decisão contrária à pretensão ou ao entendimento pessoal da 

parte não configura omissão ou contradição, mas o exercício regular da 

jurisdição, mediante livre convencimento e persuasão racional.

Logo, não há contradição. Há, a toda evidência, discordância com o 

posicionamento adotado na sentença. Assim, a reforma deve ser buscada 

mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente 

impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, 

os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas.

Isto posto, rejeito os embargos de declaração opostos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36888 Nr: 4845-11.2005.811.0037

 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: VALIRIO LOPES RODRIGUES, Maria Antunes dos 

Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 Processo nº 2005/360 (36888)

Ação de Execução de Fazer c/c Perdas e Danos

Requerente: Valirio Lopes Rodrigues e Maria Antunes dos Santos 

Rodrigues

Requerido: CIBE Pré-Moldados

 Vistos etc.

Conclusão desnecessária. Impulso por ato ordinatório.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 12 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118712 Nr: 1082-21.2013.811.0037

 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: WALDIR CARDOSO DA SILVA, VALDEMAR CARDOSO 

DA SILVA, IEDA ALDAVE DA SILVA, JEANINE CASTRO SILVA BRASIL, 

MARIO LUIS SOARES BRASIL, JADER CARDOSO DA SILVA, JAQUELINE 

MARTINS DE LELLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, ROSIMERY 

TEREZINHA MIRANDA, VALENTIN MARTIGNAGO, CELIA MACHNIC 
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MARTIGNAGO, ÉDSON LEANDRO MARTIGNAGO, VILMAR MARTIGNAGO - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

Françoise Heinze - OAB:OAB/RS 52.293, SERGIO BRAIBANTE PEREZ - 

OAB:25.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 Processo nº 1082-21.2013.811.0037 (Código 118712)

Ação de Perdas e Danos c/c Compensação por Benfeitorias

Requerentes: Waldir Cardoso da Silva e Outros

Requeridos: Osmar Martignago e Outros

Vistos em correição permanente.

Conclusão desnecessária. Impulso por ato ordinatório.

Cite-se o espólio para manifestar-se sobre o pedido de habilitação, em 5 

(cinco) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 13 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117730 Nr: 89-75.2013.811.0037

 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: LUCIREGINA TAFAREL AZZOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES FONTANA - 

OAB:13629 - MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 89-75.2013.811.0037 (Código 117730)Ação de Cobrança de 

Seguro de Vida Requerente: Luciregina Tafarel Azzolini Requerido: Icatu 

de carência ou de normalidade contratual). IV – DAS QUESTÕES 

RELEVANTES DE DIREITO PARA O MÉRITO A questão relativa ao período 

de cobertura. V – DO REQUERIMENTO DE PROVAS E ÔNUS 

PROCESSUAIS DAS PARTES O ônus da prova observará o disposto no 

artigo 373 do Código de Processo Civil. Defiro a produção de prova 

testemunhal (fls.93).Indefiro, porém, o requerimento de depoimento 

pessoal, eis que irrelevante para o deslinde da questão. VI – DA 

DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Designo 

audiência de instrução e julgamento para a data de 17 de outubro de 2018, 

às 17h00min. 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, caput).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).VII – DAS PROVIDÊNCIAS DERRADEIRAS 

Intimem-se as partes, por intermédio dos respect ivos 

causídicos.Cumpra-se com urgência (META 02). Primavera do Leste (MT), 

14 de setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57044 Nr: 4855-50.2008.811.0037

 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: VITOR EDUARDO TRINDADE FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A, BCS SEGUROS S/A, ENILSON NUNES DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT, SIDINEY DA SILVA GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:75346, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, MARCOS 

VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B/MT, ROSMERI VALDUGA - 

OAB:11550/MT

 Processo nº 4855-50.2008.811.0037 (Código 57044)

Ação Declaratória

Requerente: Vitor Eduardo Trindade Furlan

Requeridos: Bradesco Auto/RE Cia. de Seguros e Outros

Vistos em correição permanente.

Desentranhe-se a carta precatória expedida para oitiva das testemunhas, 

restituindo-a ao Juízo Deprecado para cumprimento, intimadas as partes, 

nos moldes do artigo 261, §1º, do Código de Processo Civil, com a 

advertência expressa de que devem diligenciar junto ao juízo deprecado 

para ciência da data da designação da audiência.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

 Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 54406 Nr: 1927-29.2008.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMITRI KUZMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE FERTILIZANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 

11.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT-9.123, LUIZ FERNANDO DECANINI - OAB:MT 6865-A

 Processo nº 1927-29.2008.811.0037 (Código 54406)

Embargos do Devedor

Embargante: Dimitri Kuzmin

Embargado: Bunge Ferlitizantes S/A

Vistos em correição permanente.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.227).

Primavera do Leste (MT), 12 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131142 Nr: 3692-25.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN BERTO SILVA STRUB VEIGA, EILLA SILVA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD GAERTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3692-25.2014.811.0037 (Código 131142)

Ação de Indenização por Danos Morais

Requerentes: Willian Berto Silva Strub Veiga e Eilla Silva Gomes

Requerido: Richard Gaertner

Vistos em correição permanente.

Ciente da renúncia para efeito de arbitramento de honorários (em caso de 

sucumbência da parte contrária) no momento processual oportuno.

Verificada a irregularidade da representação da parte ante a renúncia dos 

causídicos constituídos, suspendo o curso processual e determino a 

intimação da parte requerida para saneamento do vício, mediante 

constituição de novo profissional com capacidade postulatória, em 15 

(quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito à revelia, nos termos 

do artigo 76, §1º, II, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162900 Nr: 1623-49.2016.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 
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Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE DEOCLIDES PEREIRA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

GONÇALVES - OAB:MT 15.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Processo nº 1623-49.2016.811.0037 (Código 162900)

Ação de Consignação em Pagamento

Requerente: Moto Campo Primavera Ltda.

Requerido: Espólio de Ataíde Deoclides Pereira

Vistos em correição permanente.

A ação foi distribuída, originalmente, ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de 

Primavera do Leste (MT), o qual declinou da competência para o Juízo da 

1ª Vara. (fls.31).

Discordando da declinação, o Juízo da 1ª Vara determinou a devolução 

dos autos ao Juízo da 3ª Vara (fls.38/39), embora tecnicamente fosse o 

caso de suscitação de conflito negativo de competência.

De qualquer modo, os autos devem ser remetidos ao Juízo da 3ª Vara, 

conforme determinação judicial derradeira (fls.38/39), haja vista inexistir 

qualquer causa que desloque a competência para o Juízo da 2ª Vara ante 

a prevenção do juízo originário.

Procedam-se às baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 12 de setembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004288-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI WARKEN (REQUERENTE)

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ARI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CALMENCINC (REQUERIDO)

ERMELINDA PIRES CALMENCINC (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o cumprimento da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004288-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI WARKEN (REQUERENTE)

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ARI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CALMENCINC (REQUERIDO)

ERMELINDA PIRES CALMENCINC (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004288-84.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: NELCI WARKEN REQUERIDO: CLAUDIO CALMENCINC, 

ERMELINDA PIRES CALMENCINC Vistos. Com relação ao pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifico que tal pedido já foi 

analisado, sendo este indeferido ante a ausência de documentos que 

comprovem a hipossuficiência alegada pela parte autora. Ainda, noto que 

a requerente não traz aos autos novos documentos que possam 

comprovar eventual alteração de sua situação financeira, não havendo 

elementos que justifiquem a reanálise da concessão do benefícios da 

justiça gratuita. Neste sentido: AGRAVO INTERNO - EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - NÃO 

CABIMENTO DA REANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO - MATÉRIA JÁ DECIDIDA QUE NÃO FOI 

OBJETO DE RECURSO - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE 

DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - RECURSO IMPROVIDO. - 

Considerando que a parte interessada deixou de se manifestar no 

momento oportuno contra o indeferimento da justiça gratuita, fica inviável a 

reapreciação da matéria em apelação, dada a ocorrência da preclusão. Tal 

reanálise somente teria razão de ser caso houvesse restado evidenciada 

nos autos a alteração da situação financeira anteriormente examinada, o 

que não ocorreu. (AGV 10024120488333003 MG; Órgão Julgador: 

Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL; Relator: Mota e Silva; Publicação: 

23/11/2017; Julgamento: 21 de Novembro de 2017). Ante o exposto, 

indefiro o pedido de item “a” (ID 11831023). Outrossim, requer a autora 

que a citação dos requeridos seja realizada por oficial de justiça desta 

comarca, dispensando-se a expedição de carta precatória, nos termos do 

artigo 255 do Código de Processo Civil. No entanto, dispõe o artigo 1º do 

Provimento n. 021/2012/CM que: “Art. 1.º Consideram-se comarcas 

contíguas as que possuam facilidade de acesso e trânsito e as incluídas 

na mesma região metropolitana, desde que haja uma distância máxima de 

30 (trinta) quilômetros entre a sede dos municípios.” Ainda, o § 1º do 

mesmo artigo, traz, em rol taxativo, as Comarcas do Estado do Mato 

Grasso definidas como contíguas: “§1º. São as seguintes as comarcas 

definidas como contíguas, em razão de suas proximidades e facilidade de 

tráfego e no limite máximo de 30 (trinta) quilômetros a partir da linha 

divisória dos municípios. I - Cuiabá-Várzea Grande; II - Cuiabá-Santo 

Antônio de Leverger; III - Araputanga-São José dos Quatro Marcos; IV - 

Arenápolis-Nortelândia; V - Dom Aquino-Juscimeira; VI - Guarantã do 

Norte-Matupá; VII - Jaciara-Dom Aquino; VIII - Jaciara-Juscimeira; IX - 

Mirassol D'Oeste-São José dos Quatro Marcos; X - Nobres-Rosário Oeste; 

XI - Rondonópolis-Pedra Preta;” Deste modo, considerando que a citação 

dos requeridos deverá ser cumprida na comarca de Poxoréu, a qual, nos 

termos do Provimento n. 021/2012/CM, não é contígua a esta comarca, no 

caso em apreço, inaplica-se o disposto no artigo 255 do Código de 

Processo Civil, razão pela qual, indefiro o pedido de item “b” (ID 

11831023). Intime-se a parte requerente para providenciar a distribuição 

da Carta Precatória, no prazo legal. Considerando que a audiência 

aprazada restou prejudicada ante a ausência de citação dos requeridos, 

designo nova audiência de conciliação para o dia 04/10/2018, às 

14h00min, a ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede 

do fórum. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67175 Nr: 7028-13.2009.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPERCINIO DAMIÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB:SP 

153.447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:120394/SP

 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 AUTORA 

para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115488 Nr: 6042-54.2012.811.0037

 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: GENOZIAS MARIANO SILVA, ELAIR DOS SANTOS 

HERTER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSNIEL CORREIA DE OLIVEIRA, NELI CORREA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RAFAEL 
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BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386, RICARDO BATISTA 

DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 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 AUTORA 

para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125441 Nr: 8011-70.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE TEREZINHA FRAPORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MORAES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 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 AUTORA 

para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 164174 Nr: 2293-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN NEVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA, 

ELISMAR RODRIGUES MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - 

OAB:21217/0 MT, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - OAB:MT/20.067, 

NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:OAB 21990/O

 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 AUTORA 

para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151365 Nr: 4992-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL THOMAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157352 Nr: 7818-84.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR KUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, Renata susete Cauduro Napuri - OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - 

OAB:MT 18597

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 164174 Nr: 2293-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN NEVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA, 

ELISMAR RODRIGUES MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - 

OAB:21217/0 MT, KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - OAB:MT/20.067, 

NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:OAB 21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 36.

Realizou-se consulta de busca de endereços via INFOJUD, a qual foi 

frutífera, conforme documento anexo.

 Determina-se nova tentativa de citação dos executados.

 Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003839-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELOISA TEREZINHA MARTINSY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FERNANDA MARTINY DA SILVA (REQUERIDO)

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003839-29.2017.8.11.0037 REQUERENTE: NELOISA TEREZINHA 

MARTINSY REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO, FERNANDA MARTINY DA SILVA Vistos. Intime-se a 

parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar se houve o 

cumprimento efetivo da decisão liminar. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de 

dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165121 Nr: 2728-61.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROESTRADEIRO COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA, GUSTAVO GUARIENTO, ALTAIR PEDRO FORTUNATO, 

JAIR GUARIENTO, ALBINO BAIER, FLORISNALDO PIFER DE MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA DE OLIVEIRA - OAB:MT 

18817/O, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT

 Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da 

execução, nos moldes do artigo 40 da Lei nº 6.830/80. Expirado o prazo, 

imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 13 de setembro 

de 2018. Patrícia Cristiane MoreiraJuíza de Direito em Substituição Legal

5ª Vara Cível
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010744-62.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA DE OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010744-62.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: TATIANA DE OLIVEIRA COSTA Vistos em 

correição. Trata-se de cumprimento de sentença em que, intimada, a parte 

devedora não pagou nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento 

de ordem judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas 

foi encontrado disponível em conta da parte executada, o valor de R$ 

17,00 (dezessete reais). Em razão da quantia bloqueada ser irrisória, 

frente ao total da dívida executada, promovi o desbloqueio do valor, com 

fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme solicitação de desbloqueio 

que segue anexo. Sem prejuízo, consubstanciado nos princípios da 

efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. Assim, abro 

prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003580-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOCELIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Primavera 

do Leste Quinta Vara (juizados: Cível/criminal/ da Fazenda Pública e Vara 

Ambiental) ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o trânsito em julgado, bem 

como que o polo passivo informou o cumprimento da obrigação fixada na 

sentença, impulsiono o feito para intimar o polo ativo, na pessoa do(a) 

seu(ua) advogado(a), para manifestar-se acerca do(s) comprovante(s) 

de adimplemento da(s) obrigação(ões) juntado(s) nos autos digitais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

Documentos vinculados: documento nos Id’s 13163609. Observação: O 

processo está integralmente disponibilizado no Sistema PJe (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera 

do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote 

Analista Judiciário Sede do juízo e Informações: Rua Benjamin Cerutti, nº 

252, Bairro: Castelândia, Cidade: Primavera do Leste-MT - CEP: 78.850-000 

- Telefone: (66) 3500-1100

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011213-11.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

CARLA MARIA CARVALHO DE CAMILLO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINEIA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011213-11.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

EXECUTADO: JUCINEIA SILVA SANTOS Vistos em correição. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que, intimada, a parte devedora não pagou 

nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, 

nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois 

não foi encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte 

devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na 

oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011288-50.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA (ADVOGADO(A))

ROMUALDO DE FARIA & FARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI CHAGAS VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011288-50.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ROMUALDO DE FARIA & 

FARIA LTDA - EPP REQUERIDO: ARI CHAGAS VIEIRA Vistos em correição, 

Tendo em vista a Certidão da Oficial de Justiça (id 15183803), defiro o 

pedido de ID 15315255 para realização da Citação por hora certa. 

Cumpra-se com urgência, pois há audiência em data próxima. Primavera 

do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011975-61.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO (EXEQUENTE)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAINA DA COSTA RIBEIRO (EXECUTADO)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DEBORA CRISTINA MERICOFFER RIZATTO DE ROSIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011975-61.2015.8.11.0037. Vistos em correição. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que, intimada, a parte devedora não pagou 

nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, 

nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois 

não foi encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte 

devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na 

oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012038-52.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA F. DE SOUZA COMERCIO DE OPTICA - ME (EXEQUENTE)

ENIO ZANATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE OLIVEIRA BOCALON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DEBORA CRISTINA MERICOFFER RIZATTO DE ROSIS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012038-52.2016.8.11.0037. Vistos em correição. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que, intimada, a parte devedora não pagou 

nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento de ordem judicial a 

solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas foi encontrado 

disponível em conta da parte executada, o valor de R$ 6,05 (seis reais e 

cinco centavos). Em razão da quantia bloqueada ser irrisória, frente ao 

total da dívida executada, promovi o desbloqueio do valor, com 

fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme solicitação de desbloqueio 

que segue anexo. Sem prejuízo, consubstanciado nos princípios da 

efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. Assim, abro 

prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003694-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIVA DOS SANTOS PAULA CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1003694-36.2018.8.11.0037; Valor causa: 

$1,114.32; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

SANTOS & CIA LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: WALDIVA DOS 

SANTOS PAULA CARVALHO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de EXEQUENTE, nos termos do processo acima indicado, 

para se manifestar quanto a carta de citação juntada aos autos e requerer 

o que de direito no prazo de cinco dias sob pena de arquivamento. 

PRIMAVERA DO LESTE, 17 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

NOEMIA KLEIN FERNANDES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - 

MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: (66) 3500 1100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003649-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN (ADVOGADO(A))

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INOCENCIA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1003649-32.2018.8.11.0037; Valor causa: 

$1,312.12; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

SANTOS & CIA LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: MARIA INOCENCIA 

RODRIGUES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

exequente, nos termos do processo acima indicado, para se manifestar 

quanto a carta de citação juntada aos autos e requerer o que de direito no 

prazo de cinco dias sob pena de arquivamento. PRIMAVERA DO LESTE, 

17 de setembro de 2018. Atenciosamente, NOEMIA KLEIN FERNANDES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - 

TELEFONE: (66) 3500 1100

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELLY ESTEFANE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001465-06.2018.8.11.0037. REQUERENTE: TATIELLY ESTEFANE 

OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A., ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA 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 Tatielly Estefane Oliveira 

da Silva em face de Telefônica Brasil S/A e Eletromar Móveis e 

Eletrodomésticos LTDA. Redesigne-se à audiência de conciliação (desde 

cumprida a emenda à inicial, abaixo deliberada), ocasião em que a parte ré 

poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam argüidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Dos 

Fatos. Alega na petição inicial que o requerente foi impedido de adquirir 

crédito em determinado estabelecimento comercial em decorrência das 

restrições no valor de R$103,00(cento e três reais), com vencimento em 

08/01/2014, no valor de R$103,00(...), com vencimento em 04/10/2013 e o 

valor de R$248,40(...), com vencimento em 06/08/2013. A autora aponta 

que perdeu seus documentos pessoais e que foram utilizados por 

terceiros de forma fraudulenta. Afirma que não possui qualquer vinculo 

contratual com as requeridas. Contudo, relata que entrou em contato com 

as requeridas para sanar o litigio administrativamente e não obtivera êxito. 

Por fim, a autora pretende, através da antecipação de tutela de urgência, a 

imediata exclusão de seu nome perante os órgãos de restrição ao crédito, 

até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos:  Extrato da 

restrição(SPC/SERASA) (id. n°12203300), e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de tutela 

antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No presente caso, o requerente menciona que 

não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e também não 

sabia da existência das restrições em seu nome, tendo em vista que 

ocorreram entre o ano de 2013 à 2014. A respeito, Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode ser dada 

inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda 

necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser 

concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida o 

quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a citação e 

resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Analisando ainda os extratos da negativação, verifico que o documento 

carreado como comprovante de negativação não é válido, posto que 

emitido por sites e não por órgãos responsáveis, motivo pelo qual 

DETERMINO a intimação da parte promovente, para, também no prazo de 

05(cinco) dias, carrear aos autos extrato de ocorrência junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, em seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, 

comprovada a alegada inscrição. Primavera do Leste-MT, 08 de agosto de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003008-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA APARECIDA RODRIGUES (EXEQUENTE)

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIVALDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

manifestar acerca do endereço do EXECUTADO: FRANCIVALDO DOS 

SANTOS, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Primavera do Leste, 17 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

VELTON BEZERRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000888-62.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VELTON BEZERRA COSTA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, em correição. Tendo em vista a interposição de recurso inominado, 

pela parte RECLAMANTE, abro prazo de 10 dias para CONTRARRAZÕES, 

pela parte RECLAMADA, bem como para que SE MANIFESTE SOBRE O 

PEDIDO DE LIBERAÇÃO do depósito realizado a título de pagto. Após as 

contrarrazões, será apreciado o recebimento do recurso, bem como o 

pedido de LIBERAÇÃO DE ALVARÁ. P. Leste-MT, 17 de setembro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010344-82.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA (ADVOGADO(A))

D. DE SANTI - VEICULOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSILIANE PEGO DE ASSIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010344-82.2015.8.11.0037; Valor causa: 

$273.60; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: D. DE SANTI - 

VEICULOS - ME Parte Ré: EXECUTADO: JESSILIANE PEGO DE ASSIS 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, 

nos termos do processo acima indicado, para se manifestar quanto ao ar 

juntada aos autos e requerer o que de direito no prazo de cinco dias sob 

pena de arquivamento. PRIMAVERA DO LESTE, 17 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, NOEMIA KLEIN FERNANDES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: (66) 3500 

1100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011850-93.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GIL DA SILVA (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo sem qualquer manifestação do executado, 

intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de cinco dias. Primavera do Leste, 17 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003847-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA MARTINS DE MORAES (REQUERENTE)

RONALDO QUEIROZ GARCIA (ADVOGADO(A))

CLAUDENICE SERAFIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI JOAO ZATTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003847-69.2018.8.11.0037. REQUERENTE: IRMA MARTINS DE MORAES 

REQUERIDO: ARI JOAO ZATTA Vistos em Correição. Trata-se da ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Irma Martins de Moraes em 

face de Ari João Zatta, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

23/10/2018, às 15h20min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que a requerente manteve união conjugal com o requerido por 

aproximadamente 18 anos e que no momento encontram-se divorciados 

consensualmente. Afirma que na constância do casamento, foi construído 

no terreno de ambos, algumas peças comerciais, para fins de exercer 

atividades no ramo da estética corporal. A autora relata que reside no 

mesmo local, mas nas peças construídas para fins comerciais, inclusive, 

necessita ter acesso aos locais comuns do terreno como acesso a 

garagem, ao disjuntor da bomba d’ água, bem como para estender roupas. 

Aponta que no momento da dissolução conjugal, realizaram acordo no qual 

os bens supracitados ficaram para a autora com direitos de usufruto, sob 

pena de indenização no caso da venda do imóvel. Assevera que vem 

enfrentando dessaboras no tocante as atitudes unilaterais praticadas pelo 

réu, como trancar o portão que dá acesso aos locais comuns 

supracitados, inclusive, depara com a falta de água por diversas vezes, 

pois não tem acesso ao disjuntor da bomba d’agua. Aduz que tentou 

resolver o impasse amigavelmente com o réu, mas não obtivera êxito. 

Conduto foi obrigada a registrar um Boletim de Ocorrência para tentar 

sanar o desentendimento, no entanto, o réu mostrou irredutível a todas as 

possibilidades de acordo. Por fim, a autora requer, através da antecipação 

de tutela de urgência, que o requerido libere imediatamente o acesso aos 

locais comuns do terreno, até o deslinde final desta ação. É Relato. 

Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: 

Acordo Particular de Divisão de Bens (id. n°13585834), Boletim de 

Ocorrência (id. n°13585839), Certidão de Casamento (id. n°13585846), 

Termo de Divórcio Extrajudicial (id. n°13585856), Termo de Sessão de 

Mediação-Conciliação (id. n°13585866) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. Trilhando o entendimento 

explicitado no Enunciado nº 26, do Fórum Permanente dos Coordenadores 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil, considero que são 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis, em caráter excepcional. Basta, assim, verificar se estão presentes 

os requisitos previstos no Código de Processo Civil, de aplicação 

subsidiária, necessários ao deferimento do pedido de antecipação de um 

dos efeitos da tutela final pretendida, formulado na inicial. Do disposto no 

art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo reclamante, a 

probabilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável. 

Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a análise feita em sede de confronto entre o caso em 

questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente 

com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o 

perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do 

efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento 

jurisdicional. Em que pesem os fundamentos da autora e analisando os 

documentos juntados nos autos, consigno que a união conjugal das partes 

processuais deram início em 20/02/2004, sob o regime de Comunhão 

Parcial de Bens e a dissolução conjugal ocorreu na data de 02 de 

dezembro de 2013, sob a modalidade extrajudicial. Cabe ressaltar que o 

termo de divórcio preleciona em sua cláusula 11ª que ambos não possuem 
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bens a serem compartilhados, inclusive, declararam que residem no 

mesmo endereço qualificado na petição inicial. Consigno que no dia 

11/12/2013, aos demandados firmaram acordo de divisão de bens, no qual 

ficou acordado as seguintes providencias, in verbis: “2ª Cláusula – do 

acordo: O segundo acordante (Ari João Zatta) declara que é possuidor do 

automóvel citado como 2° objeto deste instrumento, ou seja, Fiat Punto, e 

por meio deste instrumento transfere todos os direitos e as obrigações 

sobre ele, à Primeira Acordante, a Senhora Irma Martins de Moraes, 

podendo a mesma realizar quaisquer atos sobre o mesmo, inclusive 

locá-lo ou vende-lo, sendo ela a responsável direta pelos atos e infrações 

causadas com o veículo, cabe a Primeira Acordante quitar as prestações 

vincendas do referido automóvel, após efetuado o total pagamento do 

veículo fica o Segundo Acordante obrigado a transferir o veículo para o 

nome da Primeira Acordante.” Além disso, o parágrafo primeiro do mesmo 

dispositivo preleciona o seguinte entendimento, in verbis: “Parágrafo 

Primeiro: O segundo acordante (Ari João Zatta) também cede a Primeira 

Acordante (Irma Martins de Moraes) o imóvel construído na frente do 

terreno, localizado na Rua Santo Amaro, n°320, centro, na cidade 

Primavera do Leste/MT, o qual é utilizado como salão comercial, a qual 

ficará obrigada a pagar o valor e R$15.000,00(quinze mil reais) até o mês 

de dezembro para o Segundo Acordante, para que esta possa exercer 

qualquer atividade comercial no local, morar, locar, sublocar, enfim, 

quaisquer até que lhe convir. E caso, o Segundo acordante venha a 

vender o terreno todo, fique ele na obrigação de fazer o pagamento do 

imóvel construído na frente do terreno a Primeira Acordante. Cabe 

ressaltar que a obrigação imposta à autora no que tange ao pagamento da 

importância de R$15.000,00(...) não foi comprovado nestes autos. 

Também, resta claro que a obrigação ao pagamento do valor pecuniário 

contem vícios no que tange à ausência do ANO para o cumprimento. Por 

outro lado, em se tratando de regras condominiais, a proibição de acesso 

e de localização de qualquer área comum (seja para uso essencial, social 

ou lazer) por pessoas residentes no mesmo local, com o propósito de 

cobranças, rixas ou qualquer outra atitude neste sentido, foge dos 

ditames do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, a 

jurisprudência do STJ colaciona o seguinte entendimento, in verbis: 

RECURSO ESPECIAL. RESTRIÇÃO IMPOSTA NA CONVENÇÃO 

CONDOMINIAL DE ACESSO À ÁREA COMUM DESTINADA AO LAZER DO 

CONDÔMINO EM MORA E DE SEUS FAMILIARES. ILICITUDE. 

RECONHECIMENTO. 1. DIREITO DO CONDÔMINO DE ACESSO A TODAS AS 

PARTES COMUNS DO EDIFÍCIO, INDEPENDENTE DE SUA DESTINAÇÃO. 

INERÊNCIA AO INSTITUTO DO CONDOMÍNIO. 2. DESCUMPRIMENTO DO 

DEVER DE CONTRIBUIÇÃO COM AS DESPESAS CONDOMINIAIS. 

SANÇÕES PECUNIÁRIAS TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO CÓDIGO CIVIL. 

3. IDÔNEOS E EFICAZES INSTRUMENTOS LEGAIS DE COERCIBILIDADE, DE 

GARANTIA E DE COBRANÇA POSTOS À DISPOSIÇÃO DO CONDOMÍNIO. 

OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 4. MEDIDA RESTRITIVA QUE TEM O ÚNICO 

E ESPÚRIO PROPÓSITO DE EXPOR OSTENSIVAMENTE A CONDIÇÃO DE 

INADIMPLÊNCIA DO CONDÔMINO E DE SEUS FAMILIARES PERANTE O 

MEIO SOCIAL EM QUE RESIDEM. DESBORDAMENTO DOS DITAMES DO 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO 

ESPECIAL IMPROVIDO. 1. O direito do condômino ao uso das partes 

comuns, seja qual for a destinação a elas atribuídas, não decorre da 

situação (circunstancial) de adimplência das despesas condominiais, mas 

sim do fato de que, por lei, a unidade imobiliária abrange, como parte 

inseparável, não apenas uma fração ideal no solo (representado pela 

própria unidade), bem como nas outras partes comuns que será 

identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do 

condomínio (§ 3º do art. 1.331 do Código Civil). Ou seja, a propriedade da 

unidade imobiliária abrange a correspondente fração ideal de todas as 

partes comuns. A sanção que obsta o condômino em mora de ter acesso 

a uma área comum (seja qual for a sua destinação), por si só, desnatura o 

próprio instituto do condomínio, limitando, indevidamente, o correlato direito 

de propriedade. 2. Para a específica hipótese de descumprimento do 

dever de contribuição pelas despesas condominiais, o Código Civil impõe 

ao condômino inadimplente severas sanções de ordem pecuniária, na 

medida de sua recalcitrância. 2.1 Sem prejuízo da sanção prevista no art. 

1.336, §1º, do Código Civil, em havendo a deliberada reiteração do 

comportamento faltoso (o que não se confunde o simples inadimplemento 

involuntário de alguns débitos), instaurando-se permanente situação de 

inadimplência, o Código Civil estabelece a possibilidade de o condomínio, 

mediante deliberação de ¾ (três quartos) dos condôminos restantes, 

impor ao devedor contumaz outras penalidades, também de caráter 

pecuniário, segundo gradação proporcional à gravidade e à repetição 

dessa conduta (art. 1.337, caput e parágrafo único - multa pecuniária 

correspondente até o quíntuplo ou até o décuplo do valor da respectiva 

cota condominial). 2.2 O art. 1.334, IV, do Código Civil apenas refere quais 

matérias devem ser tratadas na convenção condominial, entre as quais, 

as sanções a serem impostas aos condôminos faltosos. E nos artigos 

subsequentes, estabeleceu-se, para a específica hipótese de 

descumprimento do dever de contribuição com as despesas condominiais, 

a imposição das sanções pecuniárias acima delineadas. Inexiste, assim, 

margem discricionária para outras sanções, que não as pecuniárias nos 

limites da lei. 3. Além das sanções pecuniárias, a lei adjetiva civil, atenta à 

essencialidade do cumprimento do dever de contribuir com as despesas 

condominiais, estabelece a favor do condomínio efetivas condições de 

obter a satisfação de seu crédito, inclusive por meio de procedimento que 

privilegia a celeridade. 3.1 A Lei n. 8.009/90 confere ao condomínio uma 

importante garantia à satisfação dos débitos condominiais: a própria 

unidade condominial pode ser objeto de constrição judicial, não sendo 

dado ao condômino devedor deduzir, como matéria de defesa, a 

impenhorabilidade do bem como sendo de família. E, em reconhecimento à 

premência da satisfação do crédito relativo às despesas condominiais, o 

Código de Processo Civil de 1973, estabelecia o rito mais célere, o 

sumário, para a respectiva ação de cobrança. Na sistemática do novo 

Código de Processo Civil, aliás, as cotas condominiais passaram a ter 

natureza de título executivo extrajudicial (art. 784, VIII), a viabilizar, por 

conseguinte, o manejo de ação executiva, tornando a satisfação do 

débito, por meio da incursão no patrimônio do devedor (possivelmente 

sobre a própria unidade imobiliária) ainda mais célere. Portanto, diante de 

todos esses instrumentos (de coercibilidade, de garantia e de cobrança) 

postos pelo ordenamento jurídico, inexiste razão legítima para que o 

condomínio dele se aparte. 4. A vedação de acesso e de utilização de 

qualquer área comum pelo condômino e de seus familiares, 

independentemente de sua destinação (se de uso essencial, recreativo, 

social, lazer, etc), com o único e ilegítimo propósito de expor 

ostensivamente a condição de inadimplência perante o meio social em que 

residem, desborda dos ditames do princípio da dignidade humana. 5. 

Recurso especial improvido. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Recurso 

Especial n°1.564.030-MG. Terceira Turma do STJ. Ano 2016. 

Considerando a interrupção do fornecimento de água pelo requerido, 

devido o bloqueio ao acesso a todos os locais comuns do terreno, deve, 

neste momento, ser afastada a possibilidade de ação unilateral para que a 

autora exerça todas as atividades essenciais diárias. Em caso de 

inadimplência do acordo firmado entre os litigantes, deve o requerido 

valer-se dos meios ordinários disponibilizados pelo ordenamento jurídico 

nacional para requerer o que de direito. Posto isso, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência e determino que o requerido providencie imediatamente 

o acesso a todos os locais comuns do terreno à autora, bem como 

providencie a retirada de qualquer cadeado ou meios similares que 

impeçam a circulação da autora, sob pena de multa diária que fixo em 

R$500,00(quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e intimação. 

Primavera do Leste/MT, 13 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011738-90.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011738-90.2016.8.11.0037. REQUERENTE: BENEDITA DA SILVA 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, em correição. Ante o 

depósito a título de pagamento, manifeste-se a parte autora (credora), no 

prazo de 15 dias. PRIMAVERA DO LESTE, 17 de setembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001466-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELANE FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001466-88.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELANE FERREIRA DE 

LIMA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de 

tutela de urgência pleiteado por Marcelane Ferreira de Lima em de Ativos 

S/A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Redesigne-se à 

audiência de conciliação (desde que cumprida a emenda à inicial, abaixo 

deliberada), ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam argüidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que o 

requerente foi impedido de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em decorrência das restrições no valor de 

R$148,14(...), com vencimento em 27/06/2013 e o valor de R$626,83(...), 

com vencimento em 19/04/2013. A autora aponta que perdeu seus 

documentos pessoais e que foram utilizados por terceiros de forma 

fraudulenta. Afirma que não possui qualquer vinculo contratual com a 

requerida. Por fim, a autora pretende, através da antecipação de tutela de 

urgência, a imediata exclusão de seu nome perante os órgãos de restrição 

ao crédito, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente 

ação está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da 

restrição(SPC/SERASA) (id. n°12203313), e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de tutela 

antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No presente caso, o requerente menciona que 

não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e também não 

sabia da existência das restrições em seu nome, tendo em vista que os 

vencimentos ocorreram no ano de 2013. A respeito, Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode ser dada 

inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda 

necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser 

concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida o 

quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a citação e 

resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Analisando ainda os extratos da negativação, verifico que o documento 

carreado como comprovante de negativação não é válido, posto que 

emitido por sites e não por órgãos responsáveis, motivo pelo qual 

DETERMINO a intimação da parte promovente, para, também no prazo de 

05(cinco) dias, carrear aos autos extrato de ocorrência junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, em seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, 

comprovada a alegada inscrição, sob pena de indeferimento da inicial. 

Primavera do Leste-MT, 08 de agosto de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010847-06.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIZELY - INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

LUANA BREDA BETELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANZINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) parte(s) 

acerca do trânsito em julgado, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 17 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011565-42.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO RODRIGUES DUTRA (REQUERENTE)

WELTON ESTEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

LEONARDO JOSE DE AQUINO (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8011565-42.2011.8.11.0037; Valor causa: 

$3,800.00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLAUDIO RODRIGUES DUTRA Parte Ré: REQUERIDO: CAIXA 

CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, para se manifestar quanto ao 

comprovante de pagamento juntada aos autos e requerer o que de direito 

no prazo de cinco dias sob pena de arquivamento. PRIMAVERA DO 

LESTE, 17 de setembro de 2018. Atenciosamente, NOEMIA KLEIN 

FERNANDES Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 - TELEFONE: (66) 3500 1100

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011542-57.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S/A MATRIZ (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, impulsionando o feito, nos termos da legislação vigente, para 

INTIMAR a parte Reclamante, através de seu advogado, para, no prazo de 

cinco dias, efetuar o pagamento das custas finais, condenado em 

sentença, comprovando o recolhimento nos autos. “Passo a passo para 

emissão da guia” www.tjmt.jus.br - serviços – guias - Primeira Instância 

Fórum/Comarcas - Custas e Taxas Finais ou Remanescentes - Clicar em 

Custas Judicias e Taxa Judiciária e preencher os valores 

correspondentes aos campos, separadamente. Primavera do Leste, 17 de 

setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003601-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RIBEIRO TRAJANO (EXEQUENTE)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte executada 

MARCIA RIBEIRO TRAJANO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
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pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 10% nos 

termos do artigo 523, § 1º, do CPC, bem como das custas processuais, no 

prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 17 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001805-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUCINEI ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001805-47.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JUCINEI ALVES DE PAULA 

REQUERIDO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos, Considerando o 

depósito judicial do acordo homologado (R$ 3.000,00), expeça-se alvará 

ao credor, observando, em caso de liberação ao patrono, a existência de 

procuração com poderes especiais para receber valores em nome do 

constituinte. Após, ARQUIVE-SE. P. Leste-MT, 17 de setembro de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000461-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

RAFAEL SOLDERA DALLEK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIKA POLIANA GOMES FROTA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

manifestar acerca do endereço da EXECUTADA: GESSIKA POLIANA 

GOMES FROTA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Primavera do Leste, 17 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011294-62.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BORGES TECH (REQUERENTE)

ELIANE SCHAFER BARCHET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte exequente PATRÍCIA BORGES TECH, através de sua 

advogada, para retirar a certidão de crédito expedida nos autos. 

Primavera do Leste, 17 de setembro de 2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 125691 Nr: 8258-51.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELERMANDO RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDER LUIZ DOS SANTOS - 

OAB:MT 16327

 Nesta data, INTIMO o advogado do Réu Delermando Rodrigues de Lima, 

Drs. Wender Luiz dos Santos - OAB-MT. 16.327-0, de todo o teor da 

sentença proferida nos autos no dia 16 de agosto de 2018, fls 189/190 e 

gerada no sistema apolo onde pode ser visualizada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 168362 Nr: 4389-75.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACO PEDRO SCHEUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Nesta data, INTIMO o advogado do Réu José Pedro Scheuer, Drs. Sandro 

Roberto Almeida - OAB-MT. 7619, de todo o teor da sentença proferida 

nos autos no dia 17 de agosto de 2018, fls 59 a 63, e gerada no sistema 

apolo onde pode ser visualizada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010217-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREIRA OLIVEIRA (EXECUTADO)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010217-13.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTOES 

S/A EXECUTADO: MARCIO PEREIRA OLIVEIRA Vistos em correição. 

Trata-se de cumprimento de sentença em que, intimada, a parte devedora 

não pagou nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento de ordem 

judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas foi 

encontrado disponível em conta da parte executada, o valor de R$ 2,39 

(dois reais e trinta e nove centavos). Em razão da quantia bloqueada ser 

irrisória, frente ao total da dívida executada, promovi o desbloqueio do 

valor, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme solicitação de 

desbloqueio que segue anexo. Sem prejuízo, consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 17 de 

setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002558-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA SILVEIRA (REQUERENTE)

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002558-38.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VALMIRA SILVEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de pedido de bloqueio, em 

razão do não cumprimento pelos requeridos da sentença. Foram 

apresentados os orçamentos pela parte autora. Diante do exposto, defiro 

o pedido de sequestro do numerário (Id 15143107), requerido nos autos 

em face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais) para a realização do exame de Cintilografia do Miocárdio 

com Stress Físico, em favor de VALMIRA SILVEIRA, conforme requerido 

pela parte autora. Após efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, 

junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor 

do fornecedor com orçamento de menor valor, conforme indicado pela 

parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a diligenciar no 

agendamento do exame, bem como para que apresente a(s) nota(s) 

fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após realizado aquele 
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procedimento. Com a juntada da nota fiscal relativa à aquisição do 

produto/serviço de saúde, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 

1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) 

ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Solicite-se da Secretaria Municipal de 

Saúde o transporte, se for do interesse da paciente. Após a prestação de 

contas, em não havendo incidentes, concluso para extinção. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 14 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003847-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA MARTINS DE MORAES (REQUERENTE)

RONALDO QUEIROZ GARCIA (ADVOGADO(A))

CLAUDENICE SERAFIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI JOAO ZATTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003847-69.2018.8.11.0037. REQUERENTE: IRMA MARTINS DE MORAES 

REQUERIDO: ARI JOAO ZATTA Vistos em Correição. Trata-se da ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Irma Martins de Moraes em 

face de Ari João Zatta, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

23/10/2018, às 15h20min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que a requerente manteve união conjugal com o requerido por 

aproximadamente 18 anos e que no momento encontram-se divorciados 

consensualmente. Afirma que na constância do casamento, foi construído 

no terreno de ambos, algumas peças comerciais, para fins de exercer 

atividades no ramo da estética corporal. A autora relata que reside no 

mesmo local, mas nas peças construídas para fins comerciais, inclusive, 

necessita ter acesso aos locais comuns do terreno como acesso a 

garagem, ao disjuntor da bomba d’ água, bem como para estender roupas. 

Aponta que no momento da dissolução conjugal, realizaram acordo no qual 

os bens supracitados ficaram para a autora com direitos de usufruto, sob 

pena de indenização no caso da venda do imóvel. Assevera que vem 

enfrentando dessaboras no tocante as atitudes unilaterais praticadas pelo 

réu, como trancar o portão que dá acesso aos locais comuns 

supracitados, inclusive, depara com a falta de água por diversas vezes, 

pois não tem acesso ao disjuntor da bomba d’agua. Aduz que tentou 

resolver o impasse amigavelmente com o réu, mas não obtivera êxito. 

Conduto foi obrigada a registrar um Boletim de Ocorrência para tentar 

sanar o desentendimento, no entanto, o réu mostrou irredutível a todas as 

possibilidades de acordo. Por fim, a autora requer, através da antecipação 

de tutela de urgência, que o requerido libere imediatamente o acesso aos 

locais comuns do terreno, até o deslinde final desta ação. É Relato. 

Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: 

Acordo Particular de Divisão de Bens (id. n°13585834), Boletim de 

Ocorrência (id. n°13585839), Certidão de Casamento (id. n°13585846), 

Termo de Divórcio Extrajudicial (id. n°13585856), Termo de Sessão de 

Mediação-Conciliação (id. n°13585866) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. Trilhando o entendimento 

explicitado no Enunciado nº 26, do Fórum Permanente dos Coordenadores 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil, considero que são 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis, em caráter excepcional. Basta, assim, verificar se estão presentes 

os requisitos previstos no Código de Processo Civil, de aplicação 

subsidiária, necessários ao deferimento do pedido de antecipação de um 

dos efeitos da tutela final pretendida, formulado na inicial. Do disposto no 

art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo reclamante, a 

probabilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável. 

Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade 

de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a análise feita em sede de confronto entre o caso em 

questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente 

com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o 

perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do 

efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento 

jurisdicional. Em que pesem os fundamentos da autora e analisando os 

documentos juntados nos autos, consigno que a união conjugal das partes 

processuais deram início em 20/02/2004, sob o regime de Comunhão 

Parcial de Bens e a dissolução conjugal ocorreu na data de 02 de 

dezembro de 2013, sob a modalidade extrajudicial. Cabe ressaltar que o 

termo de divórcio preleciona em sua cláusula 11ª que ambos não possuem 

bens a serem compartilhados, inclusive, declararam que residem no 

mesmo endereço qualificado na petição inicial. Consigno que no dia 

11/12/2013, aos demandados firmaram acordo de divisão de bens, no qual 

ficou acordado as seguintes providencias, in verbis: “2ª Cláusula – do 

acordo: O segundo acordante (Ari João Zatta) declara que é possuidor do 

automóvel citado como 2° objeto deste instrumento, ou seja, Fiat Punto, e 

por meio deste instrumento transfere todos os direitos e as obrigações 

sobre ele, à Primeira Acordante, a Senhora Irma Martins de Moraes, 

podendo a mesma realizar quaisquer atos sobre o mesmo, inclusive 

locá-lo ou vende-lo, sendo ela a responsável direta pelos atos e infrações 

causadas com o veículo, cabe a Primeira Acordante quitar as prestações 

vincendas do referido automóvel, após efetuado o total pagamento do 

veículo fica o Segundo Acordante obrigado a transferir o veículo para o 

nome da Primeira Acordante.” Além disso, o parágrafo primeiro do mesmo 

dispositivo preleciona o seguinte entendimento, in verbis: “Parágrafo 

Primeiro: O segundo acordante (Ari João Zatta) também cede a Primeira 

Acordante (Irma Martins de Moraes) o imóvel construído na frente do 

terreno, localizado na Rua Santo Amaro, n°320, centro, na cidade 

Primavera do Leste/MT, o qual é utilizado como salão comercial, a qual 

ficará obrigada a pagar o valor e R$15.000,00(quinze mil reais) até o mês 

de dezembro para o Segundo Acordante, para que esta possa exercer 

qualquer atividade comercial no local, morar, locar, sublocar, enfim, 

quaisquer até que lhe convir. E caso, o Segundo acordante venha a 

vender o terreno todo, fique ele na obrigação de fazer o pagamento do 

imóvel construído na frente do terreno a Primeira Acordante. Cabe 

ressaltar que a obrigação imposta à autora no que tange ao pagamento da 

importância de R$15.000,00(...) não foi comprovado nestes autos. 

Também, resta claro que a obrigação ao pagamento do valor pecuniário 

contem vícios no que tange à ausência do ANO para o cumprimento. Por 

outro lado, em se tratando de regras condominiais, a proibição de acesso 

e de localização de qualquer área comum (seja para uso essencial, social 

ou lazer) por pessoas residentes no mesmo local, com o propósito de 

cobranças, rixas ou qualquer outra atitude neste sentido, foge dos 

ditames do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, a 

jurisprudência do STJ colaciona o seguinte entendimento, in verbis: 

RECURSO ESPECIAL. RESTRIÇÃO IMPOSTA NA CONVENÇÃO 

CONDOMINIAL DE ACESSO À ÁREA COMUM DESTINADA AO LAZER DO 

CONDÔMINO EM MORA E DE SEUS FAMILIARES. ILICITUDE. 

RECONHECIMENTO. 1. DIREITO DO CONDÔMINO DE ACESSO A TODAS AS 

PARTES COMUNS DO EDIFÍCIO, INDEPENDENTE DE SUA DESTINAÇÃO. 

INERÊNCIA AO INSTITUTO DO CONDOMÍNIO. 2. DESCUMPRIMENTO DO 

DEVER DE CONTRIBUIÇÃO COM AS DESPESAS CONDOMINIAIS. 

SANÇÕES PECUNIÁRIAS TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO CÓDIGO CIVIL. 

3. IDÔNEOS E EFICAZES INSTRUMENTOS LEGAIS DE COERCIBILIDADE, DE 

GARANTIA E DE COBRANÇA POSTOS À DISPOSIÇÃO DO CONDOMÍNIO. 

OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 4. MEDIDA RESTRITIVA QUE TEM O ÚNICO 

E ESPÚRIO PROPÓSITO DE EXPOR OSTENSIVAMENTE A CONDIÇÃO DE 

INADIMPLÊNCIA DO CONDÔMINO E DE SEUS FAMILIARES PERANTE O 

MEIO SOCIAL EM QUE RESIDEM. DESBORDAMENTO DOS DITAMES DO 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO 

ESPECIAL IMPROVIDO. 1. O direito do condômino ao uso das partes 

comuns, seja qual for a destinação a elas atribuídas, não decorre da 

situação (circunstancial) de adimplência das despesas condominiais, mas 

sim do fato de que, por lei, a unidade imobiliária abrange, como parte 

inseparável, não apenas uma fração ideal no solo (representado pela 

própria unidade), bem como nas outras partes comuns que será 
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identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do 

condomínio (§ 3º do art. 1.331 do Código Civil). Ou seja, a propriedade da 

unidade imobiliária abrange a correspondente fração ideal de todas as 

partes comuns. A sanção que obsta o condômino em mora de ter acesso 

a uma área comum (seja qual for a sua destinação), por si só, desnatura o 

próprio instituto do condomínio, limitando, indevidamente, o correlato direito 

de propriedade. 2. Para a específica hipótese de descumprimento do 

dever de contribuição pelas despesas condominiais, o Código Civil impõe 

ao condômino inadimplente severas sanções de ordem pecuniária, na 

medida de sua recalcitrância. 2.1 Sem prejuízo da sanção prevista no art. 

1.336, §1º, do Código Civil, em havendo a deliberada reiteração do 

comportamento faltoso (o que não se confunde o simples inadimplemento 

involuntário de alguns débitos), instaurando-se permanente situação de 

inadimplência, o Código Civil estabelece a possibilidade de o condomínio, 

mediante deliberação de ¾ (três quartos) dos condôminos restantes, 

impor ao devedor contumaz outras penalidades, também de caráter 

pecuniário, segundo gradação proporcional à gravidade e à repetição 

dessa conduta (art. 1.337, caput e parágrafo único - multa pecuniária 

correspondente até o quíntuplo ou até o décuplo do valor da respectiva 

cota condominial). 2.2 O art. 1.334, IV, do Código Civil apenas refere quais 

matérias devem ser tratadas na convenção condominial, entre as quais, 

as sanções a serem impostas aos condôminos faltosos. E nos artigos 

subsequentes, estabeleceu-se, para a específica hipótese de 

descumprimento do dever de contribuição com as despesas condominiais, 

a imposição das sanções pecuniárias acima delineadas. Inexiste, assim, 

margem discricionária para outras sanções, que não as pecuniárias nos 

limites da lei. 3. Além das sanções pecuniárias, a lei adjetiva civil, atenta à 

essencialidade do cumprimento do dever de contribuir com as despesas 

condominiais, estabelece a favor do condomínio efetivas condições de 

obter a satisfação de seu crédito, inclusive por meio de procedimento que 

privilegia a celeridade. 3.1 A Lei n. 8.009/90 confere ao condomínio uma 

importante garantia à satisfação dos débitos condominiais: a própria 

unidade condominial pode ser objeto de constrição judicial, não sendo 

dado ao condômino devedor deduzir, como matéria de defesa, a 

impenhorabilidade do bem como sendo de família. E, em reconhecimento à 

premência da satisfação do crédito relativo às despesas condominiais, o 

Código de Processo Civil de 1973, estabelecia o rito mais célere, o 

sumário, para a respectiva ação de cobrança. Na sistemática do novo 

Código de Processo Civil, aliás, as cotas condominiais passaram a ter 

natureza de título executivo extrajudicial (art. 784, VIII), a viabilizar, por 

conseguinte, o manejo de ação executiva, tornando a satisfação do 

débito, por meio da incursão no patrimônio do devedor (possivelmente 

sobre a própria unidade imobiliária) ainda mais célere. Portanto, diante de 

todos esses instrumentos (de coercibilidade, de garantia e de cobrança) 

postos pelo ordenamento jurídico, inexiste razão legítima para que o 

condomínio dele se aparte. 4. A vedação de acesso e de utilização de 

qualquer área comum pelo condômino e de seus familiares, 

independentemente de sua destinação (se de uso essencial, recreativo, 

social, lazer, etc), com o único e ilegítimo propósito de expor 

ostensivamente a condição de inadimplência perante o meio social em que 

residem, desborda dos ditames do princípio da dignidade humana. 5. 

Recurso especial improvido. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Recurso 

Especial n°1.564.030-MG. Terceira Turma do STJ. Ano 2016. 

Considerando a interrupção do fornecimento de água pelo requerido, 

devido o bloqueio ao acesso a todos os locais comuns do terreno, deve, 

neste momento, ser afastada a possibilidade de ação unilateral para que a 

autora exerça todas as atividades essenciais diárias. Em caso de 

inadimplência do acordo firmado entre os litigantes, deve o requerido 

valer-se dos meios ordinários disponibilizados pelo ordenamento jurídico 

nacional para requerer o que de direito. Posto isso, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência e determino que o requerido providencie imediatamente 

o acesso a todos os locais comuns do terreno à autora, bem como 

providencie a retirada de qualquer cadeado ou meios similares que 

impeçam a circulação da autora, sob pena de multa diária que fixo em 

R$500,00(quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e intimação. 

Primavera do Leste/MT, 13 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011510-86.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (EXEQUENTE)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011510-86.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: EUDER OLIVEIRA RIBEIRO 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA VISTOS em correição. 

DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 

835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a ordem de 

penhora foi um sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem de 

transferência do valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal de 

Justiça. INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, 

querendo, oferecer impugnação em 15 dias. Serve a presente decisão 

como ofício para vinculação do valor ao processo na Conta de Depósitos 

Judiciais. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010930-22.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVERSON OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010930-22.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: EVERSON OLIVEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA VISTOS em correição. 

DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 

835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a ordem de 

penhora foi um sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem de 

transferência do valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal de 

Justiça. INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, 

querendo, oferecer impugnação em 15 dias. Serve a presente decisão 

como ofício para vinculação do valor ao processo na Conta de Depósitos 

Judiciais. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011047-47.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

PEDRO ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONTINENTAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011047-47.2014.8.11.0037. REQUERENTE: PEDRO ALVES DA COSTA 

REQUERIDO: KONTINENTAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

Vistos em Correição, Trata-se da ação de cobrança de honorários 

advocatícios pleiteado por Pedro Alves da Costa em face de Kontinental 

Assessoria Empresarial LTDA – ME. Requer a parte exequente a 

desconsideração da personalidade jurídica da executada e a consequente 

inclusão de seus sócios na polaridade passiva da relação processual 

para fins de recebimento do crédito de natureza alimentar; seja oficiada a 

JUCEMAT para trazer aos autos o Contrato Social e suas alterações 

posteriores com o nome de todos os sócios da data do feito; requer, 

também, após a inclusão de todos os sócios no polo passivo, viabilizar 

penhoras de bens via BacenJud, Renajud e Infojud e outros mecanismos 

existentes disponíveis ao Judiciário para utilizar na fase de execução. É o 
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breve relatório. Decido. A lei possibilita a desconsideração da 

personalidade jurídica em alguns casos, por abuso caracterizado pelo 

desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 

50, do Código Civil. Em se tratando da ação consumerista, o artigo 28 do 

Código de Processo Civil acrescente que: “Art. 28. O juiz poderá 

desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em 

detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, 

infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato 

social. A desconsideração também será efetivada quando houver 

falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa 

jurídica provocados por má administração.” (...) “§5º. Também poderá ser 

desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for de 

alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 

consumidores.” Com efeito, é sabido que a pessoa jurídica tem existência 

distinta da de seus sócios e que, em se tratando de sociedade por quotas 

de responsabilidade limitada, o patrimônio particular dos sócios, em 

princípio, não responde pelas dívidas da empresa. Todavia, tal regra 

comporta exceções, como, por exemplo, nos casos em que ocorre má 

gestão, atuação dolosa ou dissolução irregular, ocasião em que poderá 

haver a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, 

ordenando-se que os bens dos membros da sociedade respondam pelos 

débitos oriundos da empresa. Nesse contexto, para a incidência da 

desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor, 

basta a prova de que a pessoa jurídica tornou-se insolvente, somando a 

prova de sua má administração, ou, ainda, que tornou um obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor-credor, 

independentemente da existência de desvio de finalidade ou confusão 

patrimonial. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. DISREGARD DOCTRINE. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA 

DESCONSIDERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5°, DO CDC. 

Não obstante a previsão contida no art. 50 do Código Civil e no caput do 

art. 28 da Lei Consumerista, também poderá ser desconsiderada a pessoa 

jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Exegese do § 5° 

do art. 28 do CDC. Sob a égide da Teoria Menor da Desconsideração, 

consagrada pelo Eg. STJ, basta a mera prova de insolvência da pessoa 

jurídica para o pagamento de suas obrigações, sendo irrelevante a 

existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. A sua 

aplicação vem calcada no disposto no § 5° do art. 28 do CDC e sua 

incidência não está vinculada às disposições do caput deste dispositivo. A 

parte agravada não se encontra mais no local em que declarou exercer 

suas atividades, embora conste do seu cadastro como empresa ativa. 

Ainda, não possui patrimônio para saldar suas obrigações. Logo, possível 

a desconsideração da sua personalidade jurídica em face da insolvência 

para adimplir suas obrigações, sendo irrelevante a existência de desvio de 

finalidade ou de confusão patrimonial por parte da empresa. Requisitos 

legais preenchidos. Precedentes do Eg. STJ e desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70051959328, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira 

Martins, Julgado em 06/12/2012). AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA – RELAÇÃO DE 

CONSUMO- APLICAÇÃO DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO – ART. 28, 

§5º, DP CDC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tratando-se de vinculo 

proveniente de relação de consumo, aplica-se a teoria menor da 

desconsideração da personalidade (§5º do artigo 28 do CCD), para qual é 

suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da 

demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 

Verificada a índole consumerista da relação e o esgotamento, sem 

acesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens para 

satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da 

personalidade jurídica da executada. Precedente TJ-MS – AGRAVO DE 

I N S T R U M E N T O  A I  1 4 1 4 8 7 1 2 1 2 0 1 5 8 1 2 0 0 0 0  M S 

1414871-21.2015.8.12.0000(TJ-MS). DATA DA PUBLICAÇÃO 23/02/2016. 

2ª Câmara Civil. Des. Marcos José de Brito Rodrigues. PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURPICIDA. AÇÃO DE INDEN9IZAÇÃO. FAÇLHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MÉDICOS. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28 DO CDC. 

DESCONSIDERAÇÃO MANTIDA. 1. O instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica constitui um mecanismo de aplicação excepcional, 

para remover a véu protetivo da sociedade empresarial, de modo a 

possibilitar ao credor a satisfação de seu crédito perante as pessoas 

físicas que a compõem. 2. No caso de demanda que trata de ação de 

indenização por falta de prestação de serviços médicos, impõepse, pela 

natureza consumerista da relação, a aplicação da teoria menor, prevista 

no art. 28, §5º, do Cídigo de Defesa do Consumidor. 3. Diante de elemrntos 

nos autos que evidenciem a constituição de emrpesa com o mesmo 

quadro societário, mesmo capital e objeto social, com o intuito de burlar os 

direitos dos credores, é cabível a desconsideração da personalidade 

jur[dica. 4. Recurso Desprovido. TJ- DF- 07041023220178070000 Segredo 

de Justiça 0704102-62.2017.8.07.0000. data da publicação 06/11/2017. 8ª 

turma Cível. Relator Mario –Zam Belmiro.20/10/2017. Neste diapasão, nos 

presentes autos restam demonstradas de forma necessária os requisitos 

da medida. Em consulta aos sistemas disponíveis ao poder judiciário para 

a obtenção de bens da fase executória( Renajud, BacenJud e Infojud), foi 

constatado que o executado não possui qualquer tipo de bens passíveis à 

penhora. No evento n°3534653, houve a penhora parcial no valor de 

R$330,61(trezentos e trinta reais e sessenta e um centavos), bem como 

no evento 3534772, houve a penhora no valor de R$58,58(cinquenta e oito 

reais e cinquenta e oito centavos), ambos já vinculados a Conta Única 

Judicial. Nesse diapasão, resta demonstrada de forma necessária o 

deferimento da medida, uma vez que foi comprovado a relação de 

consumo bem como todas as obtenções de satisfação de créditos que 

restaram infrutíferas. Diante do exposto, DEFIRO a desconsideração da 

personalidade jurídica e DETERMINO que o exequente indique o quadro 

social da empresa executada no prazo de 30(trinta) dias, indicando todos 

os sócios proprietários. Essa é uma providência que está ao alcance da 

parte exequente, dispensando a diligência do Juízo. Após, proceda-se a 

inclusão de todos os sócios no polo passivo desta ação de execução. 

Cumprida as determinações, volte-me conclusos para possível busca nos 

sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial utilizado pela 5ª Vara 

(BACENJUD –RENAJUD e INFOJUD) e possível citação e intimação dos 

sócios para que apresentem, embargos, caso queiram. Em relação aos 

valores penhorados nestes autos no valor de R$330,61(...) e também o 

valor de R$58,58(...), intime-se o exequente para que indique os dados 

necessários para a expedição do alvará. Primavera do Leste-MT, 17 de 

setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004842-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL MURILLO MARTINS DE MELO (REQUERENTE)

GISLAINE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004842-82.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EZEQUIEL MURILLO MARTINS 

DE MELO REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos em Correição, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais, c/c restituição em dobro do indébito c/c antecipação de 

tutela de urgência pleiteado por Ezequiel Murillo Martins de Melo em face 

de Unic Primavera do Leste, pelos fatos e fundamentos narrados na 

exordial. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada 

para o dia 04/12/2018, às 14h40min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que o autor realizou vestibular com a instituição de ensino no primeiro 

semestre de 2017 relacionado ao curso de Agronomia. Relata que foi 

aprovado no referido curso, mas não procedeu a sua matrícula e 

tampouco usufruiu dos serviços prestados pela instituição de ensino. 

Afirma que recebeu ligação da instituição de ensino para proceder a pré 

matrícula, sem custos adicionais, apenas para garantir futura vaga no 

curso supracitado. No entanto, o autor procedeu a pré matrícula, mas não 

adimpliu a primeira mensalidade bem como não foi entregue os 

documentos necessários. Aponta que no dia 17 de fevereiro de 2018, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 94 de 456



instituição de ensino entrou em contato com o autor, para fins de cobrança 

do valor de R$4.254,00(quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais) 

em relação as supostas mensalidades não adimplidas no decorrer do 

semestre. Assevera que entrou em contato com a instituição de ensino 

para cancelar o débito bem como informar que não firmou contrato de 

prestação de serviços educacionais, mas não obtivera êxito, pois 

informaram que a solução seria a renegociação do valor supracitado. O 

autor aduz que não adimpliu o débito e teve seu nome incluso nos órgãos 

de restrição ao crédito. Por fim, o autor requer, através da antecipação de 

tutela de urgência, a imediata exclusão da restrição de seu nome perante 

os órgãos de restrição ao crédito, até o deslinde final desta ação. É o 

relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (id. 

n°14154386), Termo de Matrícula Condicional (id. n°14154488), Extrato da 

Negativação SPC(id. n°14154524), Extrato da Negativação Serasa (id. 

n°14154604), Extrato financeiro (id. n°14154648), Processo Administrativo 

(id. n°14154792) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. Inicialmente, consigno que o autor firmou contrato de prestação de 

serviços educacionais com a instituição de ensino no primeiro semestre de 

2017 em relação ao curso de Agronomia. O contrato de prestação de 

serviços preleciona em sua cláusula 4.1 que A MATRÍCULA DO 

CONTRATANTE SERÁ CONCRETIZADA APÓS O PAGAMENTO DA 1ª 

(PRIMEIRA) MENSALIDADE, OBSERVANDO-SE A COMPENSAÇÃO DO 

CHEQUE CASO ESTE SEJA A FORMA DE PAGAMENTO. Convêm ressaltar 

que o autor afirma não ter disponibilizado os documentos solicitados no 

termo de compromisso e tampouco adimpliu a primeira mensalidade. Por 

outro lado, consta do próprio extrato financeiro extraído pela instituição de 

ensino que o autor adimpliu em janeiro de 2017 o valor de R$ 

58,09(cinquenta e oito reais e nove centavos). Não obstante, o extrato 

financeiro também relata que o autor solicitou a desistência do curso na 

data de 02/06/2017 e as cobranças findara um mês anterior à suposta 

desistência. Em contrapartida, verifico que no dia 02 de dezembro de 

2016, o autor firmou termo de compromisso no qual comprometeu a 

entrega dos documentos relacionados no próprio termo até o dia 

31/03/2017, SOB PENA DE CANCELAMENTO ESPONTÂNEO DE SUA 

MATRÍCULA. Assim, considerando que o autor nega a entrega dos 

documentos solicitados no termo de compromisso, por ora, deve ser 

presumido o princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda pronta 

a atuação do requerente na defesa de seu suposto direito, sem contar 

que a exclusão liminar não traz prejuízo objetivo à reclamada. Não há que 

se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças 

podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da 

ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência 

de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que 

exclua imediatamente o nome da parte reclamante Ezequiel Murillo Martins 

de Mello, portador do CPF 052.052.411-01 e RG23304006, no valor de 

R$4.254,00(...), vinculado ao contrato n°AG00000002842512, dos órgãos 

de restrição ao crédito(SPC e SERASA), devendo a secretaria judiciária da 

5ª Vara, providenciar a exclusão da restrição do Serasa através do 

sistema SerasaJud. Serve a presente decisão de carta de 

citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelo órgão de restrição ao crédito (SPC). Primavera do 

Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004614-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO COSTA FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004614-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NELSO COSTA FARIA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da decisão concessiva 

da tutela provisória de urgência (Id 14496884) e que o(s) réu(s) também 

não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida 

neste processo, entendo necessário o bloqueio e sequestro de verbas 

públicas. Além disso, trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, 

cuja instituição também tem incumbência constitucional expressa para a 

defesa dos direitos individuais e coletivos (CF, art. 134), presumindo-se, 

pois, que o valor requerido atende aos princípios norteadores das 

contratações realizadas às expensas do Poder Público. Diante do 

exposto, defiro o sequestro do numerário em face do Estado de Mato 

Grosso, no valor de R$ 691,74 (seiscentos e noventa e um reais e setenta 

e quatro centavos), para o custeio de 06 (seis) meses de tratamento da 

parte requerente NELSO COSTA FARIA. Após efetivação da ordem de 

bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da 

efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial 

gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo 

departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor dos fornecedores, conforme 

indicado pela parte autora: · R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito 

reais), para a farmácia D.A. DE CASTRO E CIA LTDA, (DROGARIA 

AMERICANA SAÚDE), CNPJ 10.693.312/0001-81, na Conta Corrente nº 

7815-8, Agência 5782-7, Banco do Brasil (001), referente aos 

medicamentos VARFARINA SÓDICA 5mg, FUMARATO DE BISOPROLOL 

2,5mg, CLORIDRATO DE AMILORIDA HIDROCLOROTIAZIDA 25mg. · R$ 

193,74 (cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), para a 

farmácia REDE FARMA DROGARIA, CNPJ 20.269.455/0001-14, na Conta 

Corrente nº 7152-8, Agencia 5782-7, Banco do Brasil (001), referente ao 

medicamento CLORIDRATO DE AMIODARONA 200mg. Expedido o alvará, 

intime-se a parte autora a retirar os medicamentos, bem como para que 

apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a 

retirada. Com a juntada da nota fiscal relativa à última contratação direta, 

bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento 

nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros pedidos, concluso o 

processo para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011648-87.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLLIANA PATRICIA PIOVESAN (ADVOGADO(A))

KAIRO PIOVESAN DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS RIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011648-87.2013.8.11.0037. REQUERENTE: KAIRO PIOVESAN DA SILVA 

REQUERIDO: MARIA DAS GRACAS RIOS EIRELI - ME Vistos, em correição. 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

1.139,00 (um mil, cento e trinta e nove reais) a titulo de pagamento, o qual 

foi depositado em conta judicial única do TJMT. (id. n°3511443). O credor 

indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). (id. n°12511339). Desta 

forma, a extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento 

pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a) na importância de R$1.139,00(...) até zerar 

a conta, conforme requerido (desde que este tenha procuração com 

poderes especiais para receber e dar quitação). Após o trânsito em 

julgado, dê-se baixa nos autos. Primavera do Leste/MT, 14 de setembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8011117-69.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ALVES TAVARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011117-69.2011.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: ELAINE ALVES TAVARES Vistos em Correição, 

Trata-se da ação de cobrança pleiteado por Maria Madalena Zanatta – EPP 

em face de Elaine Alves Tavares. A exequente requer a emissão da 

certidão de dívida bem como a expedição do alvará da importância 

penhorada no valor de R$315,78(trezentos e quinze reais e setenta e oito 

centavos). Pois bem. A hipótese requerida é possível por meio da emissão 

de certidão, conforme se pode aquilatar do Enunciado 76 do FONAJE, bem 

como o Provimento 07/2007 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso dispõe acerca do protesto de sentença líquida. Nesse 

provimento, existindo sentença líquida como no caso dos presentes autos, 

preenchidas os demais requisitos, poderá o exequente requerer a 

emissão de certidão judicial de existência da dívida, para registro em 

Cartório de Protesto, o que consequentemente acarretará em registro em 

alguns órgãos de proteção ao crédito. Para a expedição desta certidão e 

sua inscrição no competente Cartório de Protesto, além dos requisitos 

previstos, será necessário o recolhimento de custas judiciais e 

emolumentos cartorários sob exclusiva responsabilidade do credor 

interessado. Assim, DEFIRO a o pedido formulado pela exequente e 

DETERMINO expedição da certidão de dívida nos termos do Provimento 

07/2007. Expeça-se alvará em favor do credor na importância de 

R$315,78(trezentos e quinze reais e setenta e oito centavos), penhorado 

no dia 31/05/2016 (id. n°3429424) até zerar a conta, cujos dados 

necessários para a expedição do alvará foram disponibilizados nos autos 

(id. n°14245312). Julgo extinta a execução/cumprimento da sentença, nos 

termos do art. 924, II, do CPC, EM RELAÇÃO À PARTE ADIMPLIDA, e 

extinta a execução por inexistência de bens (art. 53, º, 4º, da Lei 

9.099/95) EM RELAÇÃO Á PARTE INADIMPLIDA. Após, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixas e anotação pertinentes. Primavera do 

Leste/MT, 13 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002165-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO (ADVOGADO(A))

ADILSO JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA ESQUINA DA SORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002165-79.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ADILSO JOAQUIM DE SOUZA 

REQUERIDO: LOTERICA ESQUINA DA SORTE LTDA - ME Vistos, Trata-se 

da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais c/c 

pedido de tutela de urgência pleiteado por Adilson Joaquim de Souza em 

face de Lotérica Trevo da Sorte, Honda Moto Campo- Primavera do Leste 

e Caixa Econômica Federal, pelos fatos e fundamentos narrados na 

exordial. Alega na petição inicial que o autor solicitou a terceiros para 

adimplir uma fatura referente ao financiamento realizado com o Banco 

Honda, no valor de R$308,57(trezentos e oito reais e cinquenta e sete 

centavos), com vencimento em 24/10/2017. Afirma que a Lotérica Trevo 

da Sorte registrou o pagamento da fatura apenas no valor de 

R$208,57(duzentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), ou seja, 

valor menor em comparação com as demais parcelas do financiamento. 

Relata que a lotérica não repassou o valor para a instituição financeira 

Banco Honda em relação ao valor pago a menor e teve seu nome incluso 

nos órgãos de restrição ao crédito. O autor aponta que solicitou o 

reembolso com a casa lotérica no valor de R$208,57(...) para que 

efetuasse o pagamento integral da fatura, mas não obtivera êxito, pois foi 

informado que aquela fatura está autorizada em receber valores menores. 

Aduz o autor que solicitou ao Banco Honda para solicitar novo boleto em 

relação ao valor faltante, ou seja, na importância de R$100,00(cem reais) 

e também não obtivera êxito, pois foi informado que as parcelas do 

financiamento não autoriza valores fracionados, pois o certo é emitir a 

fatura com o valor integral, incluindo juros e multas. Por fim, o autor requer, 

através da antecipação de tutela de urgência, que a requerida Banco 

Honda providencie a fatura com vencimento em 24/10/2017, no valor de 

R$308,57(trezentos e oito reais e cinquenta e sete centavos) sem juros e 

demais correções monetárias, sob pena de multa a ser arbitrada por este 

juízo. É Relato. Decido. 1- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO À 

REQUERIDA HONDA MOTO CAMPO- PRIMAVERA DO LESTE. De início, 

consigno que foi oportunizado para o autor proceder a emenda da inicial 

para incluir no polo passivo a requerida BANCO HONDA, QUE FOI QUEM 

EFETIVAMENTE NEGATIVOU O RECLAMANTES. No entanto, ao invés de 

incluir a instituição financeira, o autor incluiu a concessionária de veículos 

com o nome Razão Social Honda Moto Campo- Primavera do Leste. 

Analisando os documentos apresentados aos autos, consigno que a 

requerida Honda Moto Campo- Primavera do Leste é completamente alheia 

ao negocio comercial realizado entre o Autor e a Instituição Financeira 

Banco Honda, responsável pela inscrição do débito no valor de 

R$308,57(...), com vencimento em 24/10/2017. O financiamento possui 

48(quarenta e oito) parcelas no valor mensal de R$308,57(trezentos e oito 

reais e cinquenta e sete centavos), com início em 24/07/2015 e o termino 

em 24/06/2019, vinculado ao contrato n°1611452/28. Creio que foi grande 

equívoco em pleitear esta ação em desfavor desta requerida, posto que 

foi comprovado que a empresa que procedeu a negativação é diversa da 

que está sendo demandada no polo passivo desta ação. Desta forma, a 

requerida não tem como ser chamada na responsabilidade, pois não se 

enquadra no conceito de fornecedor de produtos ou serviços no que 

refere ao caso em questão (CONTRATO DE FINANCIAMENTO), pelo 

simples fato de não ter feito nenhuma oferta de produto ao autor. 2- DA 

INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL EM RELAÇÃO Á REQUERIDA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL. Dispõe o artigo 8° da Lei n°9.099/95 que: “Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil”. In casu, a parte requerida é uma 

empresa pública da União, sendo, pois, este juizado incompetente para 

julgar as ações em que esta seja parte. Ademais, o artigo 51, em conjunto 

com seu inciso IV, do mesmo, Codex determina que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) IV, quando sobrevier 

qualquer dos impedimentos previstos no artigo 8º desta Lei”. Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 8º, caput, artigo 51, inciso IV e §1°, todas 

da Lei n/9.099/95, artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

reconheço a ilegitimidade do Polo Passivo Honda Moto Campo – Primavera 

do Leste bem como do Polo Passivo Caixa Econômica Federal, ao passo 

que julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Intime-se o autor 

para que indique os dados necessários para a expedição do alvará. Após, 

expeça-se alvará no valor de R$ R$220,81(duzentos e vinte reais e 

oitenta e um centavos), conforme comprovante em anexo (id. 

n°13144466). Faculto a repropositura da ação, com a indicação correta da 

parte que deve necessariamente figurar no polo passivo da ação. Isentos 

de custas (Lei n°9.099/95, artigo 54). Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixas. Primavera do Leste/MT, 14 de 

setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010460-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

MONICA MANOELA DIOZ SENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POINTER FORT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010460-54.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: JADIR JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: POINTER FORT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 

- ME Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na 
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qual houve o adimplemento da obrigação, conforme eventos dos autos, 

referente à condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (...), 

cujo cumprimento se deu mediante parcelamento conforme autorizado pela 

norma processual. O credor indicou dados para a emissão do alvará. 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor, da (s) parcela (s) depositada (s) e ainda não liberada (s), 

conforme já determinado na decisão constante do id. 11147589. Sem 

custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado 

o alvará e transitada esta em julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente 

feito, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 17 de setembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011309-26.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO ORSATO (EXEQUENTE)

LEO NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (EXECUTADO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CHRISTMANN HILLESHEIN CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011309-26.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: CARLOS ROBERTO ORSATO 

EXECUTADO: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE 

PRIMAVERA DO LESTE LTDA. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 6.128,26 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012058-77.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENITA NILSON - ME (REQUERENTE)

RENATO SOUSA DUTRA (ADVOGADO(A))

RENITA NILSON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012058-77.2015.8.11.0037. REQUERENTE: RENITA NILSON - ME, RENITA 

NILSON REQUERIDO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante penhora na boca do caixa, no valor 

de R$ 3.376,20 (...), o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT, 

sem impugnação pela parte executada. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI BASSO (REQUERENTE)

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECO TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

RAFAEL SOLDERA DALLEK (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001735-30.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOVANI BASSO REQUERIDO: 

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TECO TOUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME Vistos em Correição, Homologo a desistência da 

presente ação, manifestada pelo(a) requerente (id. n°14291632), apenas 

em relação à requerida Teco Tour Viagens e Turismo LTDA- ME para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Proceda-se a 

exclusão do polo passivo à Requerida Teco Tour Viagens e Turismo LTDA 

– ME. VERIFICO, EM ANÁLISE MINUCIOSA DO SISTEMA, QUE A AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 25.07.2018 FOI CANCELADA 

INDEVIDAMENTE PELA SECRETARIA JUDICIARIA, VISTO QUE A OUTRA 

PARTE RECLAMADA (PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME) FOI 

DEVIDAMENTE CITADA E INTIMADA EM 18.05.2018. DIANTE DO 

CANCELAMENTO INDEVIDO DA AUDIÊNCIA E NADA HAVENDO NOS 

AUTOS QUANTO AO COMPARECIMENTO DAS PARTES, DETERMINO SUA 

REDESIGNAÇÃO, COM AS INTIMAÇÕES PERTINENTES. O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES (FEITO CINCO DIAS 

ANTES DA DATA MARCADA PARA A AUDIÊNCIA) EM NADA 

PREJUDICARIA SUA REALIZAÇÃO. Primavera do Leste/MT, 17 de 

setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOEL BASSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TECO TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

RAFAEL SOLDERA DALLEK (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001734-45.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOEL BASSO REQUERIDO: 

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TECO TOUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME Vistos em Correição, Homologo a desistência da 

presente ação, manifestada pelo(a) requerente (id. n°14291494), apenas 

em relação à requerida Teco Tour Viagens e Turismo LTDA- ME para os 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 
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da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Proceda-se a 

exclusão do polo passivo à Requerida Teco Tour Viagens e Turismo LTDA 

– ME. Junte-se o termo de audiência de conciliação designada para o dia 

25/07/2018, às 09:00horas, certificando-se eventual revelia e 

encaminhando-se o processo para sentença. CASO NÃO TENHA SIDO 

REALIZADA, SEJA OBSERVADO A ORIENTAÇÃO ABAIXO: VERIFICO, EM 

ANÁLISE MINUCIOSA DO SISTEMA, QUE A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA 25.07.2018 FOI CANCELADA INDEVIDAMENTE PELA 

SECRETARIA JUDICIARIA, VISTO QUE A OUTRA PARTE RECLAMADA 

(PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME) FOI DEVIDAMENTE CITADA 

E INTIMADA EM 18.05.2018 (O CANCELAMENTO OCORREU NA AÇÃO 

CONEXA 1001735-30.20180.811.0037, PRESUMINDO-SE QUE O TENHA 

TAMBÉM NA PRESENTE AÇÃO, EMBORA NESTA NÃO CERTIFICADO). 

DIANTE DO CANCELAMENTO INDEVIDO DA AUDIÊNCIA E NADA 

HAVENDO NOS AUTOS QUANTO AO COMPARECIMENTO DAS PARTES, 

DETERMINO SUA REDESIGNAÇÃO, COM AS INTIMAÇÕES PERTINENTES. O 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES (FEITO 

CINCO DIAS ANTES DA DATA MARCADA PARA A AUDIÊNCIA) EM NADA 

PREJUDICARIA SUA REALIZAÇÃO. Primavera do Leste/MT, 17 de 

setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000670-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GOMES DE SOUSA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000670-68.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CARLOS ROBERTO GOMES 

DE SOUSA JUNIOR REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. A parte autora 

CARLOS ROBERTO GOMES DE SOUSA JUNIOR ajuizou Ação ordinária de 

obrigação de fazer com pedido de tutela urgência para que se comine ao 

Estado de Mato Grosso e ao Município de Primavera do Leste/MT a 

obrigação de disponibilizar o medicamento GENOTROPIN 12MG. A Lei nº 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, prevê o limite de 60 (sessenta) 

salários mínimos para fins de fixação da competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, sendo esta absoluta, onde estiverem 

instalados, in verbis: Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. (...) § 2º Quando a pretensão 

versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado 

Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais 

parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste 

artigo. (...) § 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (sem destaque no 

original) O texto legal é claro e não deixa margem a dúvidas. Pois bem. Em 

análise aos autos, verifico que já foram realizados bloqueios para 

cumprimento da tutela de urgência que excedem o valor da causa que 

inicialmente era de R$880,00, superando o limite legal permitido no Juizado 

Especial da Fazenda Pública (Id 12841569, 10380484, 7297917). Assim, 

tendo em vista o novo pedido de bloqueio, no montante R$ 50.400,00 

(cinquenta mil e quatrocentos reais), que demonstra a necessidade de 

continuação do tratamento, entendo que este Juizado tornou-se 

incompetente. Diante do exposto, com respaldo no artigo 2º, §2º, da Lei 

12.153/2009 c/c artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil, reconheço a 

INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial da Fazenda Pública para 

continuar a processar, julgar e eventualmente executar esta demanda. Por 

fim, com arrimo no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009 e, sobretudo, nos princípios da economia processual e da 

celeridade, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS À 4ª VARA DESTA 

COMARCA, devendo a Secretaria da 5ª Vara providenciar as baixas 

necessárias, inclusive encaminhando-os à redistribuição. Cumpra-se com 

urgência. Publicada e registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. 

Transitada em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 17 

de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012225-94.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

FABIANO DALLOCA DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012225-94.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCISCO PEREIRA DE 

SOUZA EXECUTADO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, conforme eventos dos autos, no valor de R$ 

3.260,40 (...), o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. O 

credor indicou dados para a emissão do alvará. Desta forma, a extinção 

do presente feito e o seu consequente arquivamento pela quitação da 

dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em consequência JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao credor, devendo ser 

observado, em caso de liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém 

procuração com poderes para receber valores e dar quitação. Sem 

custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado 

o alvará e transitada esta em julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente 

feito, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 17 de setembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012303-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA BROCK DE CAMPOS (REQUERENTE)

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012303-54.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ELIZANDRA BROCK DE 

CAMPOS REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

5.622,73 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011293-72.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CESAR FERREIRA GAMA (EXEQUENTE)

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011293-72.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ALAN CESAR FERREIRA GAMA 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 7.501,28 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Observe a petição em que consta pedido de dois alvarás, conforme 

proporção indicada pela parte. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209653 Nr: 3985-53.2018.811.0037

 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): Sharle Dias Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 à 

apresentar memoriais – no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preconiza o 

artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c artigo 403, § 3°, do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 14 de setembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212028 Nr: 4995-35.2018.811.0037

AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEDES BUENO NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/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- 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, 14 de setembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211994 Nr: 4971-07.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VINICIUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CUSTÓDIO GODOENG COSTA 

- OAB:6775-OAB/MS

Código 211994

Vistos, etc.

1. Designo o dia 08/10/2018 às 13:15 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 05/2018-DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor Anderson 

Candiotto– Juiz Diretor do Foro da Comarca de Sorriso, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 

11.788/2008, de 25 de setembro de 2008, da Resolução nº 

08/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, do Edital nº 014/2012/GSCP, 

disponibilizado no DJE nº 8813, em 17/05/2012, e Edital n.º 02/2018-DF, de 

20/07/2018, deste Juízo, disponibilizado no DJE n.º 10300, em 23/07/2018, 

concernente a abertura do Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado de Nível Superior em Direito para o Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT, torna publica o gabarito provisório do teste seletivo para 

estagiário nível de Direito

* O Edital n° 005/2018-GAB completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004240-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (DEPRECANTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME 

(DEPRECADO)

1004240-19.2017.8.11.0040 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, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 350,00. Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001765-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELTA CONTABILIDADE S/C LTDA - ME (AUTOR(A))

JORGE LEANDRO RENZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (RÉU)

1001765-27.2016.8.11.0040 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 
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prazo legal. 17 de setembro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000578-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO (ADVOGADO(A))

MARIA DAVID CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECIR ANTONIO WELTER (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 1000578-47.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida pelo correio.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003709-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

FERNANDA DOS ANJOS RODRIGUES CECHELLA GOMES 

(ADVOGADO(A))

SANDRA DE LIMA LEHRBACH (REQUERENTE)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

CORDULINA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo n º :  1003709-30 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001394-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON JAIR DE LIMA (RÉU)

 

1001394-63.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida pelo correio. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001967-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

JOAO LUIZ CENTENARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO JOAO POZZOBON (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1001967-04 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001300-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA RAIMUNDO GONCALVES (EXECUTADO)

 

1001300-18.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Intimação do Executado, devolvida pelo correio. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000777-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATANOR DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

CARINA MOISÉS MENDONÇA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA FACHINETTO (REQUERIDO)

LUIZ PAULO VIEIRA (REQUERIDO)

CONTINENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

1000777-35.2018.8.11.0040 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 efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ R$ 4.550,00 

(QUATRO MIL, QINHENTOS E CINQUENTA REAIS). Aqueles que 

necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004745-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA SCHNEIDER DA SILVA (EXECUTADO)

LOJA JL LTDA - ME (EXECUTADO)

EDIMILSON FREITAS BARBOSA (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1004745-10 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.034,30 (um mil, 

trinta e quatro reais e trinta centavos) Aqueles que necessitam fazer o 

pagamento devem acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. 

Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’. 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. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001166-88.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BERTUCINI (RÉU)

S E S INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA LTDA - ME (RÉU)
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CERTIDÃO 1001166-88.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca das 

correspondências devolvidas pelo correio.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006216-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE FERRAZ DE LIMA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO 1006216-61.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida pelo correio.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003348-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

LUXEMBOURG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. 

(DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERNANDES (DEPRECADO)

ELIZANGELA BIAVA DA CAS (DEPRECADO)

LUCIANO DA CAS (DEPRECADO)

AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (DEPRECADO)

SOLANGE DOS SANTOS JOSE FERNANDES (DEPRECADO)

 

1003348-13.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ R$ 4.900,00 

(QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), Aqueles que necessitam fazer o 

pagamento devem acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. 

Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001550-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (EXECUTADO)

FABIO GARCIA ALVARENGA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001550-17.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002522-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BERNARDINO DE LIMA (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

1002522-50.2018.8.11.0040 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. 17 de setembro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002553-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

ARGELIO NICOLAU STALTER (REPRESENTADO)

 

1002553-70.2018.8.11.0040 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. 17 de setembro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003129-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SILVA ALENCAR (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

1003129-63.2018.8.11.0040 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. 17 de setembro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003125-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS 

(ADVOGADO(A))

ANAVAR ANTONIO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

1003125-26.2018.8.11.0040 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. 17 de setembro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001430-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA FERNANDES BARBOSA (EXECUTADO)

 

1001430-71.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida pelo correio. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA
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Processo Número: 1004071-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

EDER DE MEIRA COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLINE SOUZA SILVESTRE (ADVOGADO(A))

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

KALINE SANTANA SOUZA (REQUERIDO)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AMANDA LUISA FIUT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004071-95.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: WB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

CEREAIS EIRELI - EPP REQUERIDO: MAURICIO FERNANDO DA SILVA, 

KALINE SANTANA SOUZA Vistos etc. Previamente a homologação da 

avença de Id. 14992482, considerando que a penhora online restou 

infrutífera (Id. 15184317), OFICIE-SE ao Banco Bradesco, agência 0234, a 

fim de que este informe a existência de eventual quantia bloqueada na 

conta de titularidade da Sra. Kaline Santana Souza. Após, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, 

façam-me os autos conclusos. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002150-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

MARCOS ROGERIO MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR (ADVOGADO(A))

BALTAZAR ROSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

K R M TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMANDA LUISA FIUT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002150-04.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA LIMA RODRIGUES REQUERIDO: K R M 

TRANSPORTES LTDA, BALTAZAR ROSA DOS SANTOS, GENERALI 

BRASIL SEGUROS S A Vistos etc. Previamente a análise da manifestação 

de Id. 14614881, CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara acerca do decurso 

de prazo para contestação da requerida K.R.M TANSPORTES LTDA. 

Ademais, INTIME-SE a requerente para manifestar acerca da certidão 

negativa de Id. 14040813, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, determino 

que seja juntado aos autos o referido termo da audiência de conciliação 

realizada junto ao CEJUSC. Cumpra-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 16085 Nr: 191-40.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO, TIANE VIZZOTTO, ANDREIA CRISTIANE 

HECK LAZARINI FAXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA, ADÃO TIMÓTEO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA LEITE FERNANDES 

DE MELLO - OAB:7925-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 25771 Nr: 347-57.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY COUTO DE OLIVEIRA, 

REGINALDO STEFANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48281 Nr: 5200-07.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB, OMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45332 Nr: 2271-98.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MATTANA, FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 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: CHESTER RICARDO AGOSTINI 

- OAB:12699/MT, Marcelo Rayes - OAB:141.541/SP, RAFFAELA 

SANTOS MARTINS - OAB:14516/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

EXEQUENTE para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57227 Nr: 1057-04.2010.811.0040
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE VALTER KONRAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133-MT, FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB:178033/SP, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

EXEQUENTE para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 12938 Nr: 23-72.2002.811.0040

 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: DOMINGOS BATAGLION, PAULINA BATAGLION, 

CAMILO BATAGLION, ADAIR BATAGLION, ORONI BATAGLION, 

MERCEDES BATAGLION, GENOINO BATAGLION FALECIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ BERTAN, LIBERTY PAULISTA DE 

SEGUROS SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670/MT, ROGERIO 

NUNES GUIMARÃES - OAB:MT - 6569, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 19521 Nr: 3678-18.2003.811.0040

 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: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS COQUEIRO LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONINI & BORGES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ANDRÉ FÚRIA VIANNA - 

OAB:7433, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48832 Nr: 5716-27.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ STELLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103234 Nr: 6232-71.2013.811.0040

 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: ANDRADINO PERALTA MARTINS, JPPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORECI FATIMA GRAEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145999 Nr: 1957-74.2016.811.0040

 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: OLIMPIO RIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASEMIRO MILANI JUNIOR - 

OAB:40450/RS, GUSTAVO TONEL KOBER - OAB:9670-A/MT, VANESSA 

LIMA DE SOUZA - OAB:17.937

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 192250 Nr: 5410-09.2018.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCRD, CDLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193755 Nr: 6192-16.2018.811.0040

 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: GABRIEL WITECK MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLA EIRELI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CASTALDO - 

OAB:8.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/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 impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140547 Nr: 10875-04.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALIF DE SOUSA MENDES BARBOSA, JESSICA 

GOMES DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LIMA ALBUQUERQUE, GABRIEL 

ALVES RODRIGUES NETO, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

GABRIEL A. R. NETO & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FERNANDA RÉQUIA - 

OAB:20.113, DIEGO PIVETTA - OAB:16725, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, Simone Piloni Zortea - OAB:16716, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE e REQUERIDA, para impugnar a contestação da denunciada 

à lide, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 164968 Nr: 509-32.2017.811.0040

 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: CIDINEI RODRIGUES COLTRA, ANTONIO REGINALDO 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANZIL TRANSPORTES LTDA, TRIÂNGULO 

TERMINAL DE CARGAS LTDA, SS TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWELYZE PROTASIEWYTCH - 

OAB:OAB/PR N 54.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:24151-B MT, José 

Ricardo C de Albuquerque - OAB:, Leandro A. Bernardi - OAB:, 

VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE e REQUERIDA, para impugnar a contestação da denunciada 

à lide, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52010 Nr: 2471-71.2009.811.0040

 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: LIANE LOURDES BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRTON SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16846/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

KARINA CRUZ DA SILVA - OAB:322.630/SP

 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 manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139550 Nr: 10424-76.2015.811.0040

 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: VALDENEI MAGNO LACERDA SANTOS, SELIANE 

ARAUJO DA SILVA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549/GO, Beatriz Faustino Lacerda de 

Albuquerque - OAB:339010, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30485, 

GISLAINE CRISTINADOS SANTOS KRIESER - OAB:23166, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, RUBIA EMANUELLA 

SOARES RIBEIRO - OAB:16.120/MT, STEPHANNI FERREIRA SILVA - 

OAB:17.617

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147778 Nr: 2861-94.2016.811.0040

 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: LUAN PABLO PRESTES COOKE, Grazielli dos Santos 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ MATEVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELZA JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:3866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 33579 Nr: 2728-04.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MACIESKI GONÇALVES, CESAR 

ROBERTO SCHEVINSKI, ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, WILLIAN 

JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4398-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87927 Nr: 7455-30.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES BIOMATRIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GOMES - 
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OAB:265.959/SP, Emile Aparecida Martins e Souza - OAB:, IEDA 

MARIA PANDO ALVES - OAB:125.618/SP, JOSÉ LUIZ HENRIQUE - 

OAB:122.925/SP, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - OAB:19753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543/B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT, RODRIGO 

DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 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 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 88965 Nr: 544-65.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR MORO, CLEIDE INÊS PICIN MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117455 Nr: 8283-21.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO SANCHES, JARBAS LEITE 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILANIO ALBINO DA SILVA, DANTE GAZOLI 

CONSELVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SERGIO 

ANTONIO MEDA - OAB:6320

 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 e REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de 

declaração com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95473 Nr: 7338-05.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE ROSSI, VALDIR DE ROSSI, 

VALDECIR DE ROSSI, IVAIR DE ROSSI, JUVENIA GOMES MARQUESAN DE 

ROSSI, MARISTELA FABRIS DE ROSSI, EVELCI DE ROSSI, MARTA BORDIN 

DE ROSSI, MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI, ROSALICE 

MIGLIAVACCA, VANILSO DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-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 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de citação, devendo 

ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106758 Nr: 9787-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÁRIO ALVES FERREIRA-ME, DARIO ALVES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200/MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16.595/MS, 

C R I S T I A N A  V A S C O N S E L O S  B O R G E S  M A R T I N S  - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, 

LARISSA MARQUES BRANDÃO - OAB:19574, NATALIA HONOSTORIO 

DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Várzea Grande/MT, com a finalidade de citação, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139000 Nr: 10142-38.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELO VIRGINIO DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RO-BELT IND. E COM. DE CORREIAS E 

CANELAS ELEVADORES EIRELI-EPP, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PEDRO DA S. 

MACHADO - OAB:7459-SC, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Cambé/PR, com a finalidade de citação, devendo 

ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126856 Nr: 3508-26.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PCERLoPCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDSC, LAC, MFC, AAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, 

THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Cuiabá, com a finalidade de citação, devendo ser 

comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da deprecata 

via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148420 Nr: 3272-40.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIELLI FLAVIA CORREIA, ADRIANA 

APARECIDA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 
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OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147459 Nr: 2749-28.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METAL NOBRE LTDA (B.D.R.)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE PADILHA DOS SANTOS 

- OAB:13372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7249, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/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, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá a PARTE REQUERIDA, que requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144805 Nr: 1294-28.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGODOEIRA FIBRA COTTON LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON 

JACOB FERREIRA - OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13.373/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá a PARTE REQUERENTE, que requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena 

de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 80249 Nr: 5593-58.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, YMG, OMG, LMG, MDSMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS 

KRIESER - OAB:23.166, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - OAB:20004/E, 

LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, RENATA FERREIRA 

DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA FULBER - 

OAB:18.345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de cumprimento do mandado de prisão, devolvida sem o devido 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54879 Nr: 5173-87.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de penhora, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38002 Nr: 884-82.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PARNOFF DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR ALVES DE RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de intimação, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85968 Nr: 5368-04.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ UTILITÁRIOS DOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBO INDUSTRIA GRAFICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de intimação, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 163326 Nr: 11164-97.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, VALDERCI MUNARO, 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:8.386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos nº 11164.97.2016.811.0040 (Código 163326)

Vistos em correição.

Recebo a presente como ação ordinária visando a habilitação de crédito 

retardatário em processo de recuperação judicial.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita. Anote-se.

Cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo legal contestar a ação, 

advertindo-a que não sendo contestada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados na inicial, tudo na forma dos arts. 335 e 344 do atual CPC.
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Oportunamente, intime-se o Administrador Judicial para manifestação.

Às providências.

Sorriso/MT, 06 de Setembro de 2017.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 163326 Nr: 11164-97.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, VALDERCI MUNARO, 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:8.386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos nº 11164-97.2016.811.0040 – Código Apolo: 163326

Requerente: Valderci Munaro

Requerida/Recuperanda: Construtora BS Ltda.

 Vistos etc.

 Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não observou o disposto no art. 9º, 

parágrafo único, da Lei 11.101/2005, notadamente no que diz respeito à 

juntada dos documentos originais e/ou cópias autenticadas.

 Aliado a isso, deverá encartar aos autos cópia da certidão de trânsito em 

julgado da sentença encartada as fls. 26/35.

 Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para atender o acima 

determinado, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em seguida, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 25 de Maio de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60073 Nr: 3371-20.2010.811.0040

 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): VOLMIR PAULO SANINI, LAURINDO PEDRO 

SCHUSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de citação, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111304 Nr: 3373-48.2014.811.0040

 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: FCASA, MJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDSD, DHD

 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:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de citação, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 16177 Nr: 271-04.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, EVANDRO 

SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, JOILSON DIMAS LEITE C. PRATES - 

OAB:MT4.698, Judson Gomes da Silva Bastos - OAB:8857/MT, 

RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT, SANDRA FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:110617/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59297 Nr: 2595-20.2010.811.0040

 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: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILO ANDREGHETTO, LEONILDA VANZELLA 

ANDREGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105258 Nr: 8332-96.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE BONFANTI, ELISABETE BONFANTI TREIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117068 Nr: 7956-76.2014.811.0040

 AÇÃO: Renovatória de Locação->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 SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO DA SILVA - 
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OAB:254225, FABIANA MACIEL DA COSTA - OAB:243094., PAULA DE 

LARA E SILVA - OAB:164486, THEOTONIO MAURICIO MONTEIRO DE 

BARROS - OAB:113791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA - OAB:MT 

/5.480, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4.464-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial complementar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 170545 Nr: 3723-31.2017.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, LEANDRO MAKUS PEZZATTO, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO/MT - OAB:, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, LUCIANA 

DECESARO GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - JOICE WOLF SCHOLL, OAB/MT Nº 8386, 

para, na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da 

lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido na sentença de fls. 41/42.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131105 Nr: 5922-94.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARCIO DA SILVA LIMA, ADMINISTRADOR JUDICIAL, DEBORA 

PECHE BENVINDO DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8.386-B, MARCO AURELIO SAQUETTI - OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - JOICE WOLF SCHOLL, OAB/MT Nº 8386, 

para, na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da 

lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido na sentença, conforme cálculo do contador judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132952 Nr: 6824-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DE SOUSA BRAGA, 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:8.386-B, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC

 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, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - JOICE WOLF SCHOLL, OAB/MT Nº 8386, 

para, na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da 

lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido na sentença, conforme cálculo do contador judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139096 Nr: 10170-06.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA LUANA INACIO MEDEIROS, 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, MARCO AURELIO SAQUETTI - OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - JOICE WOLF SCHOLL, OAB/MT Nº 8386, 

para, na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da 

lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido na sentença, conforme cálculo do contador judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132951 Nr: 6823-62.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL BORGES E SILVA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8.386-B, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - JOICE WOLF SCHOLL, OAB/MT Nº 8386, 

para no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 163326 Nr: 11164-97.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, VALDERCI MUNARO, 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:8.386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 
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ADMINISTRADOR JUDICIAL - JOICE WOLF SCHOLL, OAB/MT Nº 8386, 

para no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 176267 Nr: 6829-98.2017.811.0040

 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: MIKAELLY DA COSTA DE ALMEIDA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, MAURO ANDRIESKI - OAB:OAB/MT 10.925-B, Saulo 

Augusto C. da R. Bandeira Bastos - OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - MAURO DA SILVA ANDRIESKI, OAB/MT Nº 

10925-B, a INCLUIR os CRÉDITOS TRABALHISTAS, referente aos 

presentes autos, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, inclusive descrevendo o valor/classificação da 

inclusão, nos termos da decisão proferida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 186399 Nr: 1929-38.2018.811.0040

 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: EDUARDO DAMIÃO, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZÔNICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - MAURO DA SILVA ANDRIESKI, OAB/MT Nº 

10925-B, a INCLUIR os CRÉDITOS TRABALHISTAS, referente aos 

presentes autos, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, inclusive descrevendo o valor/classificação da 

inclusão, nos termos da decisão proferida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193492 Nr: 6054-49.2018.811.0040

 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: JOSELENE AROUCHA CARVALHO, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE KELLY MOREIRA 

ALMEIDA - OAB:22264, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - MAURO DA SILVA ANDRIESKI, OAB/MT Nº 

10925-B, a INCLUIR os CRÉDITOS TRABALHISTAS, referente aos 

presentes autos, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, inclusive descrevendo o valor/classificação da 

inclusão, nos termos da decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 24579 Nr: 3683-06.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR GUBERT, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, 

AIRTON CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL CENTRO OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA LEITE FERNANDES 

DE MELLO - OAB:7925-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Correspondência devolvida (fl(.) 904/905), com a observação da EBCT 

"não existe o número indicado" e "ausente".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50517 Nr: 795-88.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BES, MLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS

 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:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 72), com a observação da EBCT "desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26147 Nr: 727-80.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. CEZAR DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLASCARI INDUSTRIA PLASTICA LTDA, 

PROSPECT FOMENTO MERCANTIL FACTORING E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROSEK - OAB:RS 

26684

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 413), com a observação da EBCT "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26328 Nr: 916-58.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO SIPPERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-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 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 
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devolvida (fl(.) 199/201), com a observação da EBCT "mudou-se", "outros 

(CEP incorreto)" e "ausente".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143333 Nr: 446-41.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVMFDIDCNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 75), com a observação da EBCT "não existe o número 

indicado".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101806 Nr: 4709-24.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGUARDO WUTZKE, JEFFERSON WUTZKE, 

JONATHAN WUTZKE, INARA HEIN WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753/O, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063 MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) CREDORA e DEVEDORA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo de Avaliação de fl(s). 377/406.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82010 Nr: 873-14.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL FERNANDES MACENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista, o pedido do parcelamento do valor 

exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 122895 Nr: 1134-37.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

EXEQUENTE para manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145872 Nr: 1896-19.2016.811.0040

 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 PROSPERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para manifestar-se acerca do ofício de fl. 75.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 49282 Nr: 6454-15.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES TEREZINHA ROSETO GARCIA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:644/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 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora de 

que foi designado o dia 03/OUTUBRO/2018, às 16 horas, no escritório 

profissional da perita, sito à Av. Das Sibipirunas, nº 3890, Edifício Mato 

Grosso, Centro, Sinop/MT, para a realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41075 Nr: 3908-21.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDRÉ GARCIA SALES, MARINES TEREZINHA 

ROSETO GARCIA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA - REPRES. LEGAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:644/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, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá o EMBARGANTE, que requereu a prova 

(art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100238 Nr: 2967-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, DLS, PDFFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 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, atender o parecer o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116690 Nr: 7628-49.2014.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO STUCHI REIS DE 

OLIVEIRA - OAB:311.043/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147825 Nr: 2884-40.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ ALBINO - ME, ANDRE LUIZ 

ALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista, o pedido do devedor de fl. 241.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38378 Nr: 1259-83.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERHZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, ROBERTA BASSO CANALE - 

OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

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 a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, recolher os emolumentos necessários à 

expedição da certidão de regstro da penhora (Art. 844, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149810 Nr: 4012-95.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, 

MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15.458/MT, RENAN NADAF GUSMÃO 

- OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para, no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência complementar do 

Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção "Guias" que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências", comprovando-se o pagamento nos autos, bem como no 

mesmo prazo, manifestar-se acerca da certidão negativa do Senhor 

Meirinho de fl. 60.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83176 Nr: 2165-34.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEMARO DE ALMEIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10 604/MT, MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - 

OAB:18326/O, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - OAB:30264/RS, 

ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143762 Nr: 697-59.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO CESAR BORTOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) CREDORA e DEVEDORA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo de avaliação de fls. 108/111, bem como, para 

manifestar-se acerca do pedido do terceiro interessado de fls. 112/127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 12588 Nr: 1746-63.2001.811.0040

 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: DANNI CESAR ACCHAR DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO, CLEDI KASBURG DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, de que os autos encontram-se disponível na secretaria 

para retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119703 Nr: 1321-79.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMS LINHA DE MÁQUINAS E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB: 8.911/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ BERTO - 

OAB:21734/SC

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, a PARTE 

EXECUTADA, para, no prazo de 15 dias, cumprir a sentença/acórdão, sob 

pena de multa de 10% e honorários advocatícios fixados conforme § 1º do 

art. 523, do NCPC, CIENTIFICANDO que o pagamento voluntário e 

tempestivo exonerará o devedor, da multa e dos honorários advocatícios, 

bem como, para querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 525 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98846 Nr: 1437-22.2013.811.0040

 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: MOACIR CACHOEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇAO COM. E IND. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO COLAÇO DA 

SILVEIRA - OAB:6752-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: intimar as Partes Autora 

e Ré para no PRAZO de 15 (quinze) dias, apresentarem memoriais finais.

Decisão

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

Processo Número: 1001550-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MENDES RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

GERSON CANDIDO RIBEIRO (RÉU)

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

AMANDA LUISA FIUT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001550-80.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BRUNO MENDES RIBEIRO RÉU: GERSON CANDIDO RIBEIRO Vistos etc. 

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de 

Novembro de 2018, às 16h30min. INTIMEM-SE todos. CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público e a Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005278-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NEVES FERREIRA (REQUERENTE)

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO CEZAR CASARIN DE MATTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005278-32.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 22 de Novembro de 2018, às 14h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005226-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

DAIANI LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANALDO DE PAULA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005226-36.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005183-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PARIZOTTO BANDEIRA (ADVOGADO(A))

GUERINO FIDELIS GIONGO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELTON PEREIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005183-02.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 22 de Novembro de 2018, às 15h00min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005157-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE APARECIDA ARENA COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005157-04.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço n. 02/2016. Em seguida, CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados 

tantos bens quantos forem necessários para garantia do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos 

do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 

do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o 

cônjuge da executada, se casada for, bem como o terceiro garantidor, 

providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º 

e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, em sendo o 

caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005145-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

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

WILSON JOSE PERON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005145-87.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço n. 02/2016. Em seguida, CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados 

tantos bens quantos forem necessários para garantia do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos 

do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 

do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o 

cônjuge do executado, se casado for, bem como o terceiro garantidor, 

providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º 

e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, em sendo o 

caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005007-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IOLANDA MARIA DA SILVA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005007-23.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005293-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES FERREIRA (AUTOR(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005293-98.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito é de competência da Fazenda Pública. Assim, 

considerando que a mesma fora distribuída a este juízo equivocadamente, 

DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005143-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAUBI DAHMER DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005143-20.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial. CITE-SE 

o requerido 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 

Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 12 

de Novembro de 2018, às 13h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo a 

parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005248-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCYELE MARTINS TAVARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FURQUIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005248-94.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em SEGREDO DE 

JUSTIÇA (artigo 189, II, CPC). CITE-SE o executado no endereço declinado 

na exordial para, no prazo legal de três (03) dias, efetuar o pagamento da 

pensão alimentícia em atraso, conforme valores indicados na inicial, bem 

como as que vencerem no curso da presente demanda (art. 323, art. 528, 

§7º c/c 911 todos do CPC), provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, sob pena de protesto (art. 528, §1º do CPC), ou ainda, 

ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, § 3º do CPC). No mais, DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados 

a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005108-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ ALBINO - ME (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ ALBINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005108-60.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005211-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005211-67.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo parte 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

No mais, considerando que a parte autora indicou expressamente na 

exordial seu desinteresse na autocomposição, INTIME-SE a requerida para 

se manifestar acerca do interesse na realização da audiência a ser 

agendada pela Secretaria da Vara, no prazo estabelecido no artigo 334, § 

5º, do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005253-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MENDES PEDROZO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCELINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005253-19.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (NCPC, artigo 189, II). DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. ANOTE-SE. No mais, considerando que a parte autora indicou 

expressamente na exordial seu desinteresse na autocomposição, 

INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do interesse na 

realização da audiência a ser agendada pela Secretaria da Vara, no prazo 

estabelecido no artigo 334, § 5º, do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004878-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE LEONIR MACHADO (EMBARGANTE)

ELENIR TERESINHA MACHADO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIA PREZOTTO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1004878-18.2018.8.11.0040 Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que os embargantes formularam pedido de justiça 

gratuita. Entretanto, considerando que os mesmos são produtores e, 

frente ao valor do contrato firmado, torna-se crível que possuem 

capacidade financeira para efetuar o recolhimento das custas. Aliado a 

isso, convém destacar que os embargantes deixaram de encartar aos 

autos documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência alegada. Não 

obstante o disposto no art. 4º, da Lei n. 1060/50, ao dizer que “A parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial”, entendo que o mesmo não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita. Sobre o assunto, oportuno a lição 

de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis: “A declaração 

pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático 

que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do 

peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o 

juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010). Desse 

modo, ante a ausência de elementos que evidenciem a hipossuficiência 

alegada, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita. Entretanto, 

subsidiariamente, os embargantes formularam pedido de parcelamento das 

custas processuais, o qual entendo que merece acolhida, vejamos: Dispõe 

o art. 98, §6º, do CPC, o seguinte: 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. (...); § 6o Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Aliado a isso, 

dispõe a CNGC/MT, Seção 15, art. 468, §§6º, 7º e 8º, o seguinte: Art. 468. 

A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) 

§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O 

parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem 

pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo. Consoante se vê acima, o 

Código de Processo Civil trouxe a possibilidade de parcelamento das 

despesas processuais para aqueles cujo pagamento integral das custas 

processuais pode revelar-se excessivamente oneroso, e, assim, criar 

hipótese de restrição de acesso à Justiça, o que também vem disciplinado 

na CNGC/MT. No caso em tela, não vejo óbice ao deferimento do pedido de 

parcelamento, já que as custas atingem valor considerável. Desta forma, 

nos termos do art. 98, § 6º do CPC/15, DEFIRO o recolhimento das custas 

judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, mediante emissão de guia com a 

comprovação nos autos até o dia 30 (trinta) de cada mês, ficando ciente 

que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15. 

Comprovado o recolhimento das custas, RECEBO os embargos à 

execução na forma colocada em Juízo, porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, 

nos termos do art. 919, do CPC. DIGA a parte embargada no prazo de 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005292-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA (ADVOGADO(A))

V. S. B. (AUTOR(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005292-16.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito é de competência da Fazenda Pública. Assim, 

considerando que a mesma fora distribuída a este juízo equivocadamente, 

DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005266-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JARDILENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULHIUBERTO HENRIQUE PAULINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005266-18.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, II). DEFIRO o pedido de gratuidade. ANOTE-SE. 

Quanto ao pedido de fixação de alimentos provisórios, uma vez 

comprovada à relação de parentesco, tal pedido deve ser DEFERIDO. 

Assim e, diante da inexistência de prova acerca dos reais ganhos da 

parte requerida, ARBITRO os alimentos provisórios em 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, atualmente correspondente a R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), que serão devidos a 
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partir da citação e prosseguir até decisão final da causa. Relativamente ao 

pedido de guarda provisória, postergo para após a realização de estudo 

psicossocial. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação 

no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 05 de Novembro de 2018, às 14h00min, 

a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na 

modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, 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. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado das partes 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. Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência. Restando infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes, 

desde já, DETERMINO a realização do estudo psicossocial, o qual deverá 

ser realizado pela equipe técnica forense, visando verificar as condições 

do ambiente familiar em que a menor se encontra inserida, assinalando 

prazo de 30 (trinta) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005072-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R BADU CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (EMBARGANTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CROQUIS COMERCIO DE MODAS LTDA. - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005072-18.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO os embargos à 

execução na forma colocada em Juízo, porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, 

nos termos do art. 919, do CPC. DIGA a parte embargada no prazo de 15 

(quinze) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005302-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

RENATA SIMONE GALLAN BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005302-60.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO os benefícios da AJG, salientando que 

poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no 

prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 12 de Novembro de 2018, às 14h30min, 

a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo os 

demandados serem citados com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003648-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERSON PEREIRA REINHEIMER (AUTOR(A))

MARINEIDE GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

AMANDA LUISA FIUT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003648-38.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JEVERSON PEREIRA REINHEIMER RÉU: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A Vistos etc. Cuida-se de ação revisional contratual c/c 

pedido de tutela antecipada proposta por JEVERSON PEREIRA REINHEIMER 

em desfavor de BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 22/05/2016, 

celebrou contrato de empréstimo de crédito pessoal consignado, com o 

número nº 110057345, no valor total de R$ 24.996,87 (vinte e quatro mil, 

novecentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), para ser 

pago em 96 prestações, com parcela inicial de R$ 715,00 (setecentos e 

quinze reais). Segue alegando abusividade dos juros praticados pela 

instituição financeira, tecendo diversas considerações quanto à aplicação 

do CDC no presente caso, quanto aos encargos indevidos cobrados pelo 

requerido, bem como sobre a necessidade de revisão do contrato e da 

consignação em pagamento do valor incontroverso. Por tais razões, 

requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso 

com a inversão do ônus da prova e pugna em sede de antecipação de 

tutela pela consignação em pagamento do valor que entende devido, qual 

seja R$683,06 (seiscentos e oitenta e três reais e seis centavos), bem 

como restitua os valores cobrados em excesso nas parcelas adimplidas 

anteriormente. No mérito, requer a redução dos encargos abusivos e 

redução da taxa de juros remuneratórios, bem como a condenação do 

requerido a repetição do indébito dos pagos indevidamente. Com a inicial 

vieram os documentos em Id. 14016916 e seguintes. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, anoto 

que é perfeitamente cabível a cumulação de pedido consignatório, com 

outro diverso, no mesmo feito, desde que desprezado o rito especial da 

consignação em pagamento, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – 

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – AÇÃO CONSIGNATÓRIA – INSCRIÇÃO NO 

REGISTRO DE IMÓVEIS. O pedido consignatório cumulado com o pedido 

revisional é perfeitamente possível, desde que seguido o rito ordinário 

comum a ambos” (...) (AG 1999.02.01.034321-3, 3ª Turma, DJU de 

29/03/01). Feitas tais considerações, passo à análise dos pedidos 

liminares formulados. Inicialmente, DEFIRO a AJG pugnada. DA 

CONSIGNAÇÃO DOS VALORES COMPREENDIDOS COMO 

INCONTROVERSO: Pretende o autor a concessão de tutela de urgência 

para que seja deferido o depósito judicial das parcelas que entende ser 

devidas, no valor de R$683,06 (seiscentos e oitenta e três reais e seis 

centavos), valor que entende ser incontroverso. Para a concessão da 

tutela, mostram-se indispensáveis a presença de dois requisitos, quais 

sejam, a) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e b) o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em consonância com o 

disposto no art. 300 do NCPC. In casu, o primeiro requisito equivale à 

existência de elementos indicativos do desequilíbrio contratual alegado, eis 

que é direito do consumidor postular a revisão das cláusulas contratuais 

que lhe impõem prestações desproporcionais. Entretanto, no presente 
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caso, entendo que a consignação do valor pretendido não merece ser 

acolhida, consoante será demonstrado abaixo. De início, insta anotar que 

o laudo pericial acostado em Id. 14016994 é documento unilateral 

produzido pelo autor, de modo que não é suficiente a demonstrar o fumus 

boni iuris. De mesmo modo ausente o periculum in mora necessário para o 

deferimento do pleito liminar, tendo em vista a divergência se tratar de 

quantia modesta, não evidenciando situação de onerosidade excessiva 

imputada ao autor. Ademais, as irregularidades contratuais apontadas pelo 

requerente dependem, para sua apuração e comprovação, de ampla 

dilação probatória, bem como devem passar pelo crivo do contraditório. 

Diante disso, ausentes os requisitos legais pertinentes, INDEFIRO o pedido 

de depósito judicial dos valores entendidos como incontroversos pelo 

autor. DA ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS 

CADASTROS DE INADIMPLENTES: Para a concessão da tutela de urgência 

pleiteada, mostram-se indispensáveis a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, em consonância com o disposto no art. 300 do 

Novo Código de Processo Civil. Nessa toada, volvendo os olhos à hipótese 

dos autos, em que pese os argumentos trazidos pela parte autora, em 

juízo de cognição sumária, não se extrai a presença dos requisitos 

supramencionados, haja vista que a mera propositura da ação revisional 

do contrato firmado entre as partes não torna o autor imune à inscrição de 

seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito. Portanto, sem 

invadir a seara pertinente ao juízo de cognição exauriente, característica 

essa que será vislumbrada apenas quando da prolação da sentença, a 

verdade é que a análise até então desenvolvida retrata, por ora, a 

impertinência do pleito liminar. Acerca do tema posto em discussão, vale 

colacionar o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

Não basta o simples ajuizamento de ação revisional para a exclusão do 

nome do devedor dos cadastros dos órgãos de serviço de proteção ao 

crédito. Segundo jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e 

recente modificação do entendimento desta Câmara no mesmo sentido, 

além do ajuizamento de ação revisional de contrato, para que a 

antecipação de tutela possa ser concedida, é indispensável que haja a 

efetiva demonstração pelo autor dos seguintes requisitos: a) a existência 

de verossimilhança jurídica, com base em jurisprudência consolidada dos 

Tribunais, do alegado direito à revisão das cláusulas contratuais; b) a 

demonstração na exordial revisional mediante comprovação idônea, do 

valor estimativo que entende devido; c) a postulação da consignação do 

valor referente à parte tida por incontroversa ou a prestação de caução 

idônea ao prudente arbítrio do magistrado. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Agravo de Instrumento Nº 70011557329, Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Odone Sanguiné, J. 24/08/2005) Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de abstenção de inclusão do nome do autor nos 

cadastros de inadimplentes. Assim, CITE-SE o requerido 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 Código 

de Processo Civil. Sem prejuízo, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 12 de novembro de 2018, às 10h30min, a qual será realizada pelo 

CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo a requerida ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005215-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO RAMOS (RÉU)

ANALICE MARANGONI (RÉU)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005215-07.2018.8.11.0040. Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que os documentos de id. 15221601, pg. 1 e 2 encontram-se 

ilegíveis, eis que anexado em tamanho inferior ao normal, o que 

impossibilita a análise. Ademais, em id. 15326990, o autor pugnou pela 

juntada do comprovante de recolhimento das custas, todavia, o mesmo 

não foi anexado aos autos. Sendo assim, INTIME-SE a parte exequente 

para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias em consonância com o 

acima exposto, sob pena de seu indeferimento, na forma do disposto no 

art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do CPC. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003973-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON COSME DE CARVALHO LOPEZ (AUTOR(A))

VANESSA CAROLINE LAGEMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

AMANDA LUISA FIUT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003973-13.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JEFFERSON COSME DE CARVALHO LOPEZ RÉU: AYMORE Vistos etc. 

Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento c/ pedido de 

tutela de urgência c/c repetição do indébito e pedido de compensação de 

valores ajuizada por JERFERSON COSME DE CARVALHO LOPEZ em face 

de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, narrando 

em síntese, que firmou Cédula de Crédito Bancário de n° 289598613, para 

a aquisição de veiculo descrito na inicial em 12/12/2014, no valor de R$ 

36.691,31 (trinta e seis mil e seiscentos e noventa e um reais e sessenta e 

três centavos). Alega que o valor do veículo era R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais), sendo que, naquela ocasião, foi pago como entrada o valor de R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais), na modalidade à vista, e financiado 

junta a Requerida o valor de R$ 36.691,63 (trinta e cinco mil reais), a 

serem pagos em 48 parcelas no valor R$ 1.211,43 (um mil duzentos e 

onze reais com quarenta e três centavos). Afirma que após analisar o 

pacto contratual firmado, ao final o requerente pagará o total de R$ 

58.148,64 (cinquenta e oito mil cento e quarenta e oito reais com sessenta 

e quatro centavos), ou seja, pagará para a requerida R$21.457,64 (vinte 

um mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais com sessenta e quatro 

centavos). Tais divergências de valor revelam-se, pelo autor, cláusulas 

abusivas inseridas no contrato. Por tais razões pugna pela revisão 

contratual, e em sede de tutela de urgência requer a abstenção pela 

requerida de ingresso com ação de busca e apreensão do veículo objeto 

do contrato. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita. No mais, 

analisando sumariamente os argumentos e a documentação anexada no 

feito, constato que o autor não nega a existência de dívida pendente de 

quitação junto à ré, no entanto alega a existência de cláusulas abusivas, e 

requer a abstenção de busca e apreensão do veículo financiado. Neste 

caso não subsiste o fumus boni iuris, pois o autor confessa, em sua 

inicial, a existência de relação comercial entre as partes, justificando a 

necessidade do deferimento da tutela antecipatória em virtude de 

encargos excessivos, não se predispondo, no entanto, a realizar qualquer 

depósito nos autos do valor incontroverso. In casu, a norma do art. 396, 

do CC, dispõe que “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no 

seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. A Súmula 380 do 

STJ, no mesmo sentido, salienta que "A simples propositura da ação de 

revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". A mora, 

por sua vez, permite o que se pretende obstar via antecipação de tutela 

em exercício regular do direito (art. 188, inc. I, 2ª figura, do CC/02). Além 

disso, o disposto artigo 784, § 1º, do NCPC, salienta que "A propositura de 

qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o 

credor de promover-lhe a execução". Portanto, a norma é clara e sua 

incidência manifesta - Art. 336, do CC: "Para que a consignação tenha 

força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao 

objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o 

pagamento". Mais que isso, nos termos do art. 541, do NCPC, "Tratando-se 

de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor 

continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as 

que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados 

da data do respectivo vencimento". Por outro lado, saliente-se que, nos 

termos da Súmula 382, do STJ - “A estipulação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Se isso não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 116 de 456



bastasse, resta pacificado no E. TJMT que “Para impedir a inscrição do 

nome nos cadastros de inadimplentes e evitar ação de busca e 

apreensão, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento 

do valor integral, acrescido dos encargos moratórios se vencido, 

diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de 

recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, e o §1º do art. 285-B do CPC” (TJMT 

- Sexta Câmara Cível. AgR nº 94772/2014. Rel. Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, J. 13/08/2014, DJE 18/08/2014). Destarte, considerando que 

a dívida é incontroversa (an debeatur), apesar da discussão sobre 

valores (quantum debeatur), não constato o fumus boni iuris necessário 

para o deferimento liminar. Posto isso, INDEFIRO a liminar requerida. No 

mais, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de Novembro de 

2018, às 15h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes 

do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço 

de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo os requeridos serem 

citados com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 

do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

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

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIMEM-SE. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005334-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDNEY BENEDITO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005334-65.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não 

comprovou a realização de requerimento administrativo. Sendo assim, 

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

(quinze) dias, trazendo aos autos cópia integral do procedimento 

administrativo, sob pena de seu indeferimento, em consonância com o 

disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005176-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VECELLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005176-10.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BRADESCO FINANCIAMENTOS em 

desfavor de VECELLER I E C DE PROD AGROP LTDA - ME, qualificados no 

presente feito, pelos fatos e fundamento exposto na exordial. Analisando 

os autos, verifica que o autor informa que a totalidade do débito devido 

pela parte requerida (parcelas vencidas e vincendas) importa em R$ 

67.986,07, contudo, atribuiu à causa o valor de R$ 18.148,87. Assim, é 

cediço que, em ações desta natureza, o valor da causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, o qual engloba as parcelas 

vencidas e vincendas. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: 

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. 

(Processo: AI 20310167920168260000 SP 2031016-79.2016.8.26.0000. 

Relator: Marcondes D'Angelo. Julgamento: 10/03/2016. Órgão Julgador: 

25ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 14/03/2016). Mas não é só. 

Observa-se ainda que não restou demonstrada a notificação extrajudicial 

da parte requerida. Em análise à exordial, constata-se que a 

correspondência encaminhada retornou com a seguinte informação ‘ÁREA 

NÃO ATINGIDA’ (id. 15187807. p. 3). Como é cediço, em ações de busca e 

apreensão é imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova de 

constituição em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, pode se 

dar mediante protesto ou recebimento de notificação via AR. Nesse 

sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA 

E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM MORA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR 

MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não 

tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante do 

contrato, em virtude da informação de que a ré mudou-se, evidente o não 

cumprimento da formalidade exigida em lei. – Indispensável o esgotamento 

dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a 

intimação da devedora por edital – Agravo não provido. (TJ-SP - Agravo 

d e  I n s t r u m e n t o  A I  2 2 4 6 2 0 1 1 3 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) 

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação pessoal 

desta. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido adequar o valor 

atribuído a causa, bem como, se for o caso, proceder o recolhimento das 

custas remanescentes e ainda, comprovar a mora da parte devedora, sob 

pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, 

§ único do Código de Processo Civil. Oportunamente, façam-me os autos 

conclusos para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005101-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MATOS LOPES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005101-68.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de MARLENE DE SOUSA MATOS, 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento exposto na 

exordial. Em análise à exordial, constata-se que a correspondência não foi 

entregue em razão de que o ‘DESTINATÁRIO NÃO RETIROU OBJETO NA 

UNIDADE DOS COREIOS’ (id. 15124622. p. 3). Como é cediço, em ações de 

busca e apreensão é imprescindível que a inicial venha acompanhada da 

prova de constituição em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, 

pode se dar mediante protesto ou recebimento de notificação via AR. 

Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM 

MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PORQUE O 

DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA 

- Não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço 
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constante do contrato, em virtude da informação de que a ré mudou-se, 

evidente o não cumprimento da formalidade exigida em lei. – Indispensável 

o esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o 

caso, a intimação da devedora por edital – Agravo não provido. (TJ-SP - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  22462011320158260000  SP 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) 

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação pessoal 

desta. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido comprovar a mora 

da parte devedora, sob pena de indeferimento e consequente extinção, 

nos termos do artigo 321, § único do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005244-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANTON HUBER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HUBER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005244-57.2018.8.11.0040. Vistos etc. Analisando a missiva, 

verifica a impossibilidade de download dos documentos em razão da 

seguinte informação: ‘Por motivo técnico, este documento não pode ser 

adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo 

pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', 

agrupador 'Documentos'. Todavia e, considerando que nem mesmo 

seguindo os comandos acima é possível a visualização dos documentos, 

aliado ao fato que o mencionado erro ocorre somente na presente missiva, 

INTIME-SE o responsável pela distribuição para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, PROCEDA nova inserção dos documentos necessários ao 

cumprimento da ordem deprecada. Consigno, desde já, que não havendo 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será procedida o cancelamento da 

distribuição. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005364-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

ROMI BORGES CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005364-03.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005361-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR BARROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Edna Maria Inácio de Souza (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005361-48.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN (ADVOGADO(A))

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDIANARA PAVESI PINI SONNI (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RUY JANONI DOURADO (ADVOGADO(A))

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (ADVOGADO(A))

JOSE ANUNCIATO SONNI (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR (ADVOGADO(A))

ELIZETE RAMALHO GERINO (ADVOGADO(A))

JOAO JOAQUIM MARTINELLI (ADVOGADO(A))

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTOS LEGIS)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTIM ROCHA (ADVOGADO(A))

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)
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AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA (ADVOGADO(A))

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA (ADVOGADO(A))

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO SALVI (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES (ADVOGADO(A))

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO (ADVOGADO(A))

DOMICIO DOS SANTOS NETO (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS (ADVOGADO(A))

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE (ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL VIANA DE MELO (ADVOGADO(A))

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO (ADVOGADO(A))

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA (ADVOGADO(A))

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

SORAYA CALIGUER FARIA (ADVOGADO(A))

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS (ADVOGADO(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI (ADVOGADO(A))

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO (ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO SOARES GERBASI (ADVOGADO(A))

FERNANDA GIBERTONI (ADVOGADO(A))

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA (ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES (ADVOGADO(A))

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE (ADVOGADO(A))

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA (ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA (ADVOGADO(A))

CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

CELSO LUIZ SIMOES FILHO (ADVOGADO(A))

Marcos Aurélio Alves Teixeira (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES (ADVOGADO(A))

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO (ADVOGADO(A))

RODRIGO BARRETO COGO (ADVOGADO(A))

LIANA MARA COCCO (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA (ADVOGADO(A))

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos nº 1003476.67.2016.8.11.0040 Vistos etc. Diante da nova 

suspensão da Assembleia Geral de Credores, consta do Id. 14641698 

mais um requerimento formulado pela credora Ravenala S/A pela 

decretação do fim do stay period (período de blindagem), possibilitando o 

prosseguimento dos atos de excussão extrajudicial da alienação fiduciária 

constituída em relação ao bem objeto da matrícula nº 11.194. Intimadas, as 

Recuperandas manifestaram-se pelo indeferimento do requerimento da 

credora Ravenala S/A, argumentando que 94,55% dos credores votaram 

favoravelmente a nova suspensão da Assembleia, conforme se vê da 

petição de Id. 14878438. Seguindo, o Ministério Público Estadual opinou 

pelo indeferimento do pedido de consolidação da propriedade fiduciária da 

Fazenda Planalto, asseverando que o posicionamento do Tribunal de 

Justiça deste Estado é no sentido de que o período de blindagem 

estende-se até a finalização da referida assembleia, Id. 14907193. Empós, 

revendo o posicionamento anterior, o Ministério Público Estadual, por seu 

representante legal, manifestou-se pelo indeferimento do novo período de 

blindagem, Id. 14946582. Por último, o Administrador Judicial pelas razões 

expostas na petição de Id. 15154002, manifestou-se pela suspensão da 

consolidação ao bem até a realização da Assembleia Geral de Credores. 

Reiteração do requerimento pela credora Ravenala S/A, mediante 

apontamentos que consta da petição de Id. 15227841. Requerimento do 

Administrador Judicial no que se refere aos honorários, Id. 15238156. É o 

breve relato. Decido. Ressai dos autos, em especialmente da ata da 

assembleia geral de credores instalada em segunda convocação no dia 

22/03/2018 e reiniciada em 09/08/2018 que, POR MAIS UMA VEZ, agora 

diante da proposição feita pelas Recuperandas que, restou deliberado e 

aprovado por 94,55% dos credores, a suspensão da assembleia e 

designação de sua continuidade para o dia 30/10/2018. Com efeito, é 

inegável que enquanto perdurar o período de blindagem, não pode a 

credora fiduciária, in casu, a requerente a Ravenala S/A dar 

prosseguimento aos atos de excussão extrajudicial da alienação fiduciária 

constituída em relação ao bem objeto da matrícula nº 11.194 do CRI de 

Sorriso, Estado de Mato Grosso. Todavia, ao ver deste Juízo, também é 

inquestionável que as Recuperandas, ao apresentarem nova proposição 

de suspensão da assembleia geral de credores, praticaram inequívoco 

abuso dos benefícios que lhes concede a legislação própria, em 

especialmente se for considerado que o prazo de blindagem já se arrasta 

por mais de 600 (seiscentos) dias, período mais que suficiente para a 

conclusão das negociações entre as credores e seus devedores. 

Argumentam as Recuperandas que o fato de grandes grupos 

organizacionais de credores terem passado por alterações societárias 

culminaram na dificuldade de composição, o que ensejou a proposição de 

nova suspensão da assembleia. Entretanto, os credores fiduciários como 

a requerente Ravenala S/A não podem ser penalizados pela suspensão 

desmedida da assembleia geral de credores, mesmo porque objetivou o 

legislador excluir o credor proprietário fiduciário das restrições impostas 

pelo processo recuperacional, evitando que a execução da garantia se 

torne inviável diante de eventual inadimplência. É certo que a recuperação 

judicial busca beneficiar a empresa em crise, todavia, evidentemente que 

não pode prejudicar em proporção descomunal seus credores, inclusive 
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os extraconcursais. Portanto, embora durante o processo recuperacional 

prevaleça o princípio da autonomina da vontade dos credores, compete ao 

Poder Judiciário intervir no caso de incontroverso desrespeito à 

legalidade, garantindo uma negociação saudável e equilibrada entre os 

devedores e seus credores, de modo a viabilizar a manutenção da 

empresa com a preservação de empregos, tributos, circulação de 

produtos e riquezas em geral. Aliás, para que não paire dúvida acerca das 

atribuições do Poder Judiciário no processo recuperacional, é oportuno 

aqui transcrever o ensinamento do Exmo Desembargador Manoel de 

Q u e i r o z  P e r e i r a  C a l ç a s ,  e n q u a n t o  r e l a t o r  d o  A I 

0136362-29.2011.8.26.0000 da Câmara Reservada à Falência e 

Recuperação do Tribunal de Justiça de São Paulo: “incide-se em grave 

equívoco quando se afirma, de forma singela e como se fosse um valor 

absoluto, a soberania da Assembleia-Geral de Credores, pois, como 

ensinaram Sócrates e Platão, as leis é que são soberanas, não os 

homens”. Portanto, sem mais delongas, preservando todas as 

considerações feitas nas decisões anteriores, é incontroverso que, 

decorridos mais de 600 (seiscentos dias) de blindagem, não cabe mais 

qualquer suspensão da assembleia geral de credores, ainda que assim 

tenha sido deliberado por mais de 90% dos credores concursais, 

lembrando que cabe ao Poder Judiciário realizar o controle principiológico, 

constitucional e legal das deliberações assembleares. Portanto, diante da 

ausência de tempo hábil para a antecipação da assembleia geral de 

credores, em atenção ao requerimento apresentado pela credora 

Ravenala S/A, fica determinado que, REALIZADA OU NÃO A ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES PARA A DATA PREVISTA (30/10/2018), FICA 

AUTOMATICAMENTE, ISTO É, INDEPENDENTEMENTE DE DECISÃO 

JUDICIAL, REVOGADO O PERÍODO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD) 

CONCEDIDO ÀS RECUPERANDAS. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 17 de Setembro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN (ADVOGADO(A))

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDIANARA PAVESI PINI SONNI (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RUY JANONI DOURADO (ADVOGADO(A))

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (ADVOGADO(A))

JOSE ANUNCIATO SONNI (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR (ADVOGADO(A))

ELIZETE RAMALHO GERINO (ADVOGADO(A))

JOAO JOAQUIM MARTINELLI (ADVOGADO(A))

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTOS LEGIS)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTIM ROCHA (ADVOGADO(A))

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA (ADVOGADO(A))

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA (ADVOGADO(A))

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO SALVI (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES (ADVOGADO(A))

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO (ADVOGADO(A))

DOMICIO DOS SANTOS NETO (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS (ADVOGADO(A))

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE (ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL VIANA DE MELO (ADVOGADO(A))

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO (ADVOGADO(A))

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA (ADVOGADO(A))

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

SORAYA CALIGUER FARIA (ADVOGADO(A))

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)
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ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS (ADVOGADO(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI (ADVOGADO(A))

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO (ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO SOARES GERBASI (ADVOGADO(A))

FERNANDA GIBERTONI (ADVOGADO(A))

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA (ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES (ADVOGADO(A))

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE (ADVOGADO(A))

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA (ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA (ADVOGADO(A))

CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

CELSO LUIZ SIMOES FILHO (ADVOGADO(A))

Marcos Aurélio Alves Teixeira (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES (ADVOGADO(A))

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO (ADVOGADO(A))

RODRIGO BARRETO COGO (ADVOGADO(A))

LIANA MARA COCCO (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA (ADVOGADO(A))

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos nº 1003476.67.2016.8.11.0040 Vistos etc. Diante da nova 

suspensão da Assembleia Geral de Credores, consta do Id. 14641698 

mais um requerimento formulado pela credora Ravenala S/A pela 

decretação do fim do stay period (período de blindagem), possibilitando o 

prosseguimento dos atos de excussão extrajudicial da alienação fiduciária 

constituída em relação ao bem objeto da matrícula nº 11.194. Intimadas, as 

Recuperandas manifestaram-se pelo indeferimento do requerimento da 

credora Ravenala S/A, argumentando que 94,55% dos credores votaram 

favoravelmente a nova suspensão da Assembleia, conforme se vê da 

petição de Id. 14878438. Seguindo, o Ministério Público Estadual opinou 

pelo indeferimento do pedido de consolidação da propriedade fiduciária da 

Fazenda Planalto, asseverando que o posicionamento do Tribunal de 

Justiça deste Estado é no sentido de que o período de blindagem 

estende-se até a finalização da referida assembleia, Id. 14907193. Empós, 

revendo o posicionamento anterior, o Ministério Público Estadual, por seu 

representante legal, manifestou-se pelo indeferimento do novo período de 

blindagem, Id. 14946582. Por último, o Administrador Judicial pelas razões 

expostas na petição de Id. 15154002, manifestou-se pela suspensão da 

consolidação ao bem até a realização da Assembleia Geral de Credores. 

Reiteração do requerimento pela credora Ravenala S/A, mediante 

apontamentos que consta da petição de Id. 15227841. Requerimento do 

Administrador Judicial no que se refere aos honorários, Id. 15238156. É o 

breve relato. Decido. Ressai dos autos, em especialmente da ata da 

assembleia geral de credores instalada em segunda convocação no dia 

22/03/2018 e reiniciada em 09/08/2018 que, POR MAIS UMA VEZ, agora 

diante da proposição feita pelas Recuperandas que, restou deliberado e 

aprovado por 94,55% dos credores, a suspensão da assembleia e 

designação de sua continuidade para o dia 30/10/2018. Com efeito, é 

inegável que enquanto perdurar o período de blindagem, não pode a 

credora fiduciária, in casu, a requerente a Ravenala S/A dar 

prosseguimento aos atos de excussão extrajudicial da alienação fiduciária 

constituída em relação ao bem objeto da matrícula nº 11.194 do CRI de 

Sorriso, Estado de Mato Grosso. Todavia, ao ver deste Juízo, também é 

inquestionável que as Recuperandas, ao apresentarem nova proposição 

de suspensão da assembleia geral de credores, praticaram inequívoco 

abuso dos benefícios que lhes concede a legislação própria, em 

especialmente se for considerado que o prazo de blindagem já se arrasta 

por mais de 600 (seiscentos) dias, período mais que suficiente para a 

conclusão das negociações entre as credores e seus devedores. 

Argumentam as Recuperandas que o fato de grandes grupos 

organizacionais de credores terem passado por alterações societárias 

culminaram na dificuldade de composição, o que ensejou a proposição de 

nova suspensão da assembleia. Entretanto, os credores fiduciários como 

a requerente Ravenala S/A não podem ser penalizados pela suspensão 

desmedida da assembleia geral de credores, mesmo porque objetivou o 

legislador excluir o credor proprietário fiduciário das restrições impostas 

pelo processo recuperacional, evitando que a execução da garantia se 

torne inviável diante de eventual inadimplência. É certo que a recuperação 

judicial busca beneficiar a empresa em crise, todavia, evidentemente que 

não pode prejudicar em proporção descomunal seus credores, inclusive 

os extraconcursais. Portanto, embora durante o processo recuperacional 

prevaleça o princípio da autonomina da vontade dos credores, compete ao 

Poder Judiciário intervir no caso de incontroverso desrespeito à 

legalidade, garantindo uma negociação saudável e equilibrada entre os 

devedores e seus credores, de modo a viabilizar a manutenção da 

empresa com a preservação de empregos, tributos, circulação de 

produtos e riquezas em geral. Aliás, para que não paire dúvida acerca das 

atribuições do Poder Judiciário no processo recuperacional, é oportuno 

aqui transcrever o ensinamento do Exmo Desembargador Manoel de 

Q u e i r o z  P e r e i r a  C a l ç a s ,  e n q u a n t o  r e l a t o r  d o  A I 

0136362-29.2011.8.26.0000 da Câmara Reservada à Falência e 

Recuperação do Tribunal de Justiça de São Paulo: “incide-se em grave 

equívoco quando se afirma, de forma singela e como se fosse um valor 

absoluto, a soberania da Assembleia-Geral de Credores, pois, como 

ensinaram Sócrates e Platão, as leis é que são soberanas, não os 

homens”. Portanto, sem mais delongas, preservando todas as 

considerações feitas nas decisões anteriores, é incontroverso que, 

decorridos mais de 600 (seiscentos dias) de blindagem, não cabe mais 

qualquer suspensão da assembleia geral de credores, ainda que assim 

tenha sido deliberado por mais de 90% dos credores concursais, 

lembrando que cabe ao Poder Judiciário realizar o controle principiológico, 

constitucional e legal das deliberações assembleares. Portanto, diante da 

ausência de tempo hábil para a antecipação da assembleia geral de 

credores, em atenção ao requerimento apresentado pela credora 

Ravenala S/A, fica determinado que, REALIZADA OU NÃO A ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES PARA A DATA PREVISTA (30/10/2018), FICA 

AUTOMATICAMENTE, ISTO É, INDEPENDENTEMENTE DE DECISÃO 

JUDICIAL, REVOGADO O PERÍODO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD) 

CONCEDIDO ÀS RECUPERANDAS. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 17 de Setembro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004939-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALEX NOGUEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1004939-73.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o teor da petição de id. 15198419, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. CUSTAS, se houver, pelo autor. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi 
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Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005073-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIVAR FLAVIO MARCHIORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELIANE TERESINHA PINHEIRO DA SILVA SALES

 

Autos n. 1005073-03.2018.8.11.0040. Sentença sem resolução de mérito 

Vistos etc. Ante o teor da petição de id. 15212983, HOMOLOGO a 

desistência manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser 

desnecessária a intimação da parte demandada, haja vista que ainda não 

ocorreu a triangularização processual. CUSTAS, se houver, pelo autor. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001303-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ (ADVOGADO(A))

ENIO ROQUE DE PADUA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOAO DE PADOVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da decisão proferida nos autos, procedo a intimação da parte 

autora para que apresente impugnação a contestação juntada no Id. 

14372889, no prazo de 15 (quinze) dias. Sorriso, 17 de setembro de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003280-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDACIR SZIMANSKI (AUTOR(A))

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORNELES BEDIN (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000936-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CAVALHEIRO (AUTOR(A))

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000936-46.2016.8.11.0040 

AUTOR: WILLIAN CAVALHEIRO RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por WILLIAN 

CAVALHEIRO em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos qualificados 

nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico 

ocorrido em 24/11/2015. A inicial veio acompanhada dos documentos de 

Id. 1545285 e seguintes. Recebida a exordial, determinou-se a remessa do 

feito ao CEJUSC para inclusão em Pauta Temática Periódica de Sessão de 

Mediação/Conciliação, bem como determinou a citação do demandado. No 

CEJUSC foi realizado exame de avaliação médica no autor, restando 

inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 4837263. Foi 

apresentada contestação (Id 3728907), tendo transcorrido o prazo sem 

apresentação de impugnação pela parte autora (Id 5896419). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em 

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

art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória. Antes 

da análise do mérito, e restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível a 

propositura de ação judicial visando o recebimento do valor que a parte 

autora entende como devido, mesmo já tendo requerido e recebido valores 

administrativamente. Quanto à alegação alteração do polo passivo, com a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado 

o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Também não prospera o pedido 

da parte autora para a realização de nova perícia (Id 4837263), uma vez 

que já existe no feito laudo de avaliação conclusivo, do qual se verifica a 

invalidez parcial incompleta com grau de repercussão moderada (25%) 

para o pé direito. Destaco que o simples inconformismo da parte com o 

resultado do exame não justifica a realização de nova perícia médica. 

Posto isto, passo a análise do mérito. Consta da inicial que o autor recebeu 

administrativamente a importância de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondentes ao grau da 

lesão sofrida no seu pé direito. O laudo de avaliação de Id 4837263 

constatou que a lesão sofrida pressupõe o grau em 25%, e este 

corresponde a lesão e sua previsão na tabela, incide sobre 50%, portanto 

o valor a que teria direito o autor seria o correspondente ao já recebido na 

esfera administrativa. Portanto, comprovada a quitação dos valores 

correspondentes com a lesão sofrida, a improcedência da presente 

demanda é medida que se impõe. A propósito, vejamos o julgado abaixo: 

"AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

ENUNCIADO DE SÚMULA DO STJ - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTÊNCIA 

DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE 

NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME 

COMPLEMENTAR - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA 

EFICIENTE PARA ATESTAR O GRAU DA INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE DO AUTOR - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO 

DA LESÃO (SÚMULAS 474 E 544/STJ) - PAGAMENTO EM SEDE 

ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA O DANO SOFRIDO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o laudo pericial 

realizado em juízo atesta de modo eficiente a invalidez parcial permanente 

e seu grau, para fins de cálculo da indenização securitária. O montante 

indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a 

extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). 

Mostra-se indevida a complementação da indenização securitária, quando 

o pagamento administrativo efetuado se deu na proporcionalidade da lesão 

atestada pela perícia médica. (TJMT, AgR 130173/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

29/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017) - destacamos. Ante o exposto, 

e por tudo que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art. 85, §8º do CPC, ficando contudo suspensa a cobrança, diante dos 

benefícios da AJG deferidos em favor do autor. Publique-se. Registre-se. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001754-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (EXEQUENTE)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSO PAULO LORENZI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

JUNTAR AOS AUTOS A CERTIDÃO DA MATRÍCULA N. 26282, CRI DE 

SORRISO-MT, ATUALIZADA, PARA SER LAVRADO O TERMO DE 

PENHORA DE IMÓVEL, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95458 Nr: 7323-36.2012.811.0040

 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: JOÃO ALBERTO DOS SANTOS ALMEIDA, SONIA 

PETTERSON SCARANARO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUOLO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, DULCELY SILVA FRANCO - OAB:14.314, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, via DJE, de que 

os autos foram desarquivados e se encontram nessa Secretaria a 

disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122279 Nr: 775-87.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO SCHEFER, MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANI MARTINS BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY FRANCISCO LINS 

FARIA - OAB:13.126-B/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, via DJE, de que 

os autos foram desarquivados e se encontram nessa Secretaria a 

disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112312 Nr: 4224-87.2014.811.0040

 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: JOÃO HECKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMAR LOHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, via DJE, de que 

os autos foram desarquivados e se encontram nessa Secretaria a 

disposição para carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163326 Nr: 11164-97.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, VALDERCI MUNARO, 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:8.386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Processo/Código: 163326

VISTO/AB

Trata-se de inicial proposta por VALDECIR MUNARO, onde a parte autora 

requer a HABILITAÇÂO de seu crédito RETARDATÁRIO na Recuperação 

Judicial da CONSTRUTORA BS LTDA E/OU BS CONSTRUTORA LTDA.

Destarte, considerando que a presente ação foi interposta em face a 

Recuperação Judicial, a competência para processar e julgar o presente 

feito é da 1.ª Vara Cível desta comarca.

Dispositivo

Desta feita, declaro ex ofício a incompetência deste Juízo, declinando a 

competência para processar e julgar o presente feito a 1.ª Vara Cível 

desta comarca, determinando a remessa do feito, mediante as anotações 

e baixas necessárias ut CNGC, grafando nossas sinceras homenagens.

Intimem.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 16 de Janeiro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002987-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

ORLANDO VIAPIANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002987-93.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ORLANDO VIAPIANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Ante ao informado em nº 11960258, intime-se o perito nomeado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo se tem 

interesse em requisitar exames ou laudos das especialidades sugeridas 

por ele no num. citado acima, para fins de realização e conclusão do laudo 

pericial, sobretudo porque, conforme é de conhecimento, este juízo não 

possui capacidade para reunir junta médica com todas as especialidades 

citadas pelo expert, mediante a falta de profissionais habilitados com 

interesse em realizar as perícias judiciais. Aportando resposta nos autos, 

intime-se a parte autora para apresentar manifestação, no prazo de 15 

dias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003323-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA CUNHA (AUTOR(A))

KARINA WU ZORUB (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003323-97.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO DE OLIVEIRA CUNHA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão 

de Benefício Previdenciário ajuizada por ANTONIO DE OLIVEIRA CUNHA 
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contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria 

por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que devido às 

enfermidades enfrentadas, o mesmo não consegue mais desenvolver 

suas atividades laborativas, tendo o requerido indeferido indevidamente o 

benefício de auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os 

requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a 

procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial, foi 

indeferida a tutela antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 

8803817). O requerido, devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o 

tempo para apresentar contestação. O laudo pericial aportou aos autos em 

nº 13615780. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com pedido 

de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por 

ANTONIO DE OLIVEIRA CUNHA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Pela 

análise do CNIS constante no Num. 8728757 verifico que a parte autora 

não possui qualidade de segurado, posto que, quando da cessação das 

contribuições no ano de 2010, a parte autora somente retornou a 

contribuir no ano de 2017, por três meses, restando claro que não possuía 

qualidade de segurado e carência quando do requerimento administrativo 

em 17/04/17 (Num. 8728935). Assim o requerente não preencheu o 

previsto nos arts. 15 e 24 da Lei n. 8213/91, in verbis: Art. 24. Período de 

carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para 

que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do 

transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. O artigo 15 

da Lei n. 8.213/91 assim dispõe: Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: II - até 12 (doze) meses após a 

cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade 

remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou 

licenciado sem remuneração; Feitas essas considerações, tenho que a 

requerente não possui a qualidade de segurado e o período de carência, 

não tendo preenchido os requisitos I e II. Posto isso, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código 

de Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios 

deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002723-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

TATIANA GONCALVES BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002723-76.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

TATIANA GONCALVES BARBOSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação Previdenciária 

para Concessão de Benefício de Prestação Continuada (LOAS) proposta 

por NICOLAS MICHAEL GONÇALVES BRANDÃO neste ato representado 

por sua genitora Sra. TATIANA GONÇALVES BARBOSA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), sustentando o 

autor que é portador de TGA (transtorno global de desenvolvimento – CID 

10 – F 84), com déficit cognitivo de aprendizado e fala, além de alterações 

comportamentais e modulação da interação social inadequada para idade, 

entre outras comorbidades. Diante disto, sustenta que o infante se 

encontra totalmente incapacitado para os atos da vida independente, 

sendo certo que sua família se encontra em estado de miserabilidade, 

pugnando pelo recebimento de benefício de prestação continuada a ser 

paga pelo requerido. Recebida a inicial foi determinada a realização de 

estudo socioeconômico. O requerido apresentou contestação no Num. 

9051396, aduzindo a ausência dos requisitos para concessão do 

benefício. O laudo pericial e o estudo socioeconômico restaram acostados 

nos Nums. 13149655e 13099665, respectivamente, sobre os quais 

manifestaram a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se conforme linhas volvidas de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA na qual a autora busca o recebimento do 

Benefício de Amparo Social (LOAS), sob o argumento de que o infante é 

incapaz para os atos da vida independente, sendo certo que sua família 

se encontra em estado de miserabilidade. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Entre os direitos 

necessários à implementação da ordem social prevista na Constituição 

Federal, encontramos aqueles relativos à Seguridade Social, que 

contempla a previdência social, saúde e assistência social. A Assistência 

Social pode ser definida como a política pública, integrada por um conjunto 

de ações de iniciativa pública e da sociedade, que visa prover aos 

brasileiros com renda inferior aos mínimos legais, condições de inclusão 

na sociedade, através do atendimento às necessidades básicas, para o 

efetivo exercício dos direitos, que constituem a cidadania. É por isso que, 

na Assistência Social, não existe o princípio da contrapartida, ou seja, o 

benefício recebido não depende de contribuição realizada, ao contrário do 

que acontece com os benefícios previdenciários. Consoante prescreve o 

artigo 203, caput, da Constituição Federal, a assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à 

seguridade social. Desta forma, os benefícios de caráter assistencial têm 

natureza não-contributiva, possuindo, dentre os seus objetivos a proteção 

à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso, mediante o pagamento de 

um salário mínimo, desde que preenchidos os requisitos elencados no 

inciso V, do art. 203, da CF, regulamento pela Lei n.° 8.742/93 e Decreto 

n.° 1.744/95. Trata-se do benefício de prestação continuada (LOAS), 

destinado ao idoso ou pessoa portadora de deficiência, que não tenham 

condições de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua 

própria família. Para obtenção de tal benefício exige, os requisitos 

descritos nos parágrafos 2º e 3º, do art. 20, da LOAS, prescrevendo in 

verbis: “Art. 20 – § 2o Para efeito de concessão deste benefício, 

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 

em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. § 3º - Considera-se incapaz de prover a manutenção de pessoa 

portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capta 

seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo”. O primeiro ponto a ser 

destacado, e que não causa maiores problemas, é que o conceito de 

família, para a Lei 8.742/93, abarca o conjunto daqueles que compõem o 

núcleo familiar, pessoas que vivam sob o mesmo teto. O que se deve ter 

em mente é que o benefício assistencial é destinado aos que se 

encontram em situação de desamparo. Consoante prescreve o artigo 1.° 

da Lei n.° 8.742/93, a assistencial social "[...] é política de Seguridade 

Social não contributiva, que provê os mínimos sociais”. Por estas razões o 

benefício assistencial não tem o condão de complementação de renda 

familiar, já que, assim o fazendo, não age provendo os mínimos sociais, 

que no seu conceito não envolve recursos destinados a complementação 

de renda. Assim, a Lei nº 8.742/93 preleciona que, uma vez cumpridos os 

requisitos para a concessão do benefício da prestação continuada, é de 

rigor deferi-lo. Ocorre que, pela realização do estudo social é possível 

vislumbrar que a família do autor é composta pelo mesmo, sua genitora, 

ora representante, sua irmã adolescente e seu padrasto, sendo que este 

último aufere renda mensal de R$ 1.000,00 “mais comissão” (destaquei). A 

família tem o dever de ajudar nas necessidades básicas, e tão somente 

quando a família não dispuser, o Estado atuará subsidiariamente, o que 

não é o caso dos autos. Vejamos: “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 

E AO IDOSO. ART. 203, V, CF/88. LEI 8.742/93. ESTUDO 

SOCIOECONÔMICO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. REQUISITOS NÃO 

ATENDIDOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A 

sentença julgou improcedente o pedido de concessão de beneficio 

assistencial (LOAS/deficiente), ao entendimento de que a parte autora não 

reúne os requisitos exigidos constitucionalmente para a concessão do 
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benefício (incapacidade/invalidez). 2. A concessão do benefício de 

prestação continuada denominado amparo social à pessoa portadora de 

deficiência física e ao idoso (art. 203 da CF/88 e art. 2º, V, Lei 8.742/93) 

exige apenas a comprovação de que a parte requerente é deficiente e/ou 

idosa e que não possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família. 3. No caso dos autos, não foi verificada a situação 

de hipossuficiência do núcleo familiar. A requerente tem dois filhos 

maiores de idade, aptos para o trabalho, o que comprova que sua família 

tem condições de sustentá-la. É entendimento do relator de que a família, 

antes do Estado, tem o dever de ajudar no atendimento das necessidades 

básicas de seus membros, consoante o art. 1.696 do Código Civil. Embora 

os filhos não residam com a autora, é inegável o seu dever legal de 

prestarem alimentos à genitora, à luz do direito de família. Uma vez 

verificada a possibilidade dos filhos da autora prestarem alimentos, essa 

assistência familiar não deve ser substituída por um benefício prestado 

pelos cofres públicos, o qual tem por finalidade exclusiva dar assistência 

às pessoas idosas ou deficientes, comprovadamente carentes. 4. Pelo 

exposto, a parte requerente não foi considerada incapacitada para o 

trabalho e nem para a vida independente, não preenchendo o requisito 

invalidez/incapacidade, pelo que não faz jus ao benefício assistencial. 

Com efeito, a ausência dos requisitos exigidos pela Lei n. 8.742/93 enseja 

o indeferimento do benefício de amparo social ao deficiente. Postos assim 

os fatos, não merece reforma a sentença recorrida. 5. Apelação 

desprovida.” (TRF-1. 1ª T. AC: 00654043220104019199, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, J. 

21/01/2015, DJE: 03/03/2015) (grifei). Assim, tenho que não restou 

comprovada à condição de miserabilidade, e não há que ser reconhecido 

referido benefício, sendo de rigor a improcedência dos pedidos iniciais. 

Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, resolvendo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios 

deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000998-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE CARDOSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000998-86.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA JOSE CARDOSO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS) proposta por MARIA JOSÉ CARDOSO, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), 

aduzindo, em síntese, que é portadora de doença incapacitante, estando 

totalmente impossibilitada de realizar atividades laborativas e de prover 

sua subsistência, o que contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu 

o beneficio na esfera administrativa. Recebida a inicial, foi determinada a 

realização de estudo psicossocial e determinada a citação do requerido. O 

requerido contestou a demanda, alegando a ausência dos requisitos para 

concessão do benefício de prestação continuada (Num. 2381224), tendo a 

parte autora impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 2910082). 

Determinada a realização de perícia, o laudo pericial restou acostado no 

Num. 14182925, bem como o estudo socioeconômico no Num. 9497334 

sobre o qual manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se conforme linhas volvidas de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA na qual a autora busca o recebimento do 

Benefício de Amparo Social (LOAS), sob o argumento de que é portadora 

de doença que o incapacita para as atividades habituais e sua família não 

possui condições de prover o seu sustento. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Entre os direitos 

necessários à implementação da ordem social prevista na Constituição 

Federal, encontramos aqueles relativos à Seguridade Social, que 

contempla a previdência social, saúde e assistência social. A Assistência 

Social pode ser definida como a política pública, integrada por um conjunto 

de ações de iniciativa pública e da sociedade, que visa prover aos 

brasileiros com renda inferior aos mínimos legais, condições de inclusão 

na sociedade, através do atendimento às necessidades básicas, para o 

efetivo exercício dos direitos, que constituem a cidadania. É por isso que, 

na Assistência Social, não existe o princípio da contrapartida, ou seja, o 

benefício recebido não depende de contribuição realizada, ao contrário do 

que acontece com os benefícios previdenciários. Consoante prescreve o 

artigo 203, caput, da Constituição Federal, a assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à 

seguridade social. Desta forma, os benefícios de caráter assistencial têm 

natureza não-contributiva, possuindo, dentre os seus objetivos a proteção 

à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso, mediante o pagamento de 

um salário mínimo, desde que preenchidos os requisitos elencados no 

inciso V, do art. 203, da CF, regulamento pela Lei n.° 8.742/93 e Decreto 

n.° 1.744/95. Trata-se do benefício de prestação continuada (LOAS), 

destinado ao idoso ou pessoa portadora de deficiência, que não tenham 

condições de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua 

própria família. Para obtenção de tal benefício exige, os requisitos 

descritos nos parágrafos 2º e 3º, do art. 20, da LOAS, prescrevendo in 

verbis: “Art. 20 – § 2o Para efeito de concessão deste benefício, 

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 

em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. § 3º - Considera-se incapaz de prover a manutenção de pessoa 

portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capta 

seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo”. O primeiro ponto a ser 

destacado, e que não causa maiores problemas, é que o conceito de 

família, para a Lei 8.742/93, abarca o conjunto daqueles que compõem o 

núcleo familiar, pessoas que vivam sob o mesmo teto. O que se deve ter 

em mente é que o benefício assistencial é destinado aos que se 

encontram em situação de desamparo. Consoante prescreve o artigo 1.° 

da Lei n.° 8.742/93, a assistencial social "[...] é política de Seguridade 

Social não contributiva, que provê os mínimos sociais”. Por estas razões o 

benefício assistencial não tem o condão de complementação de renda 

familiar, já que, assim o fazendo, não age provendo os mínimos sociais, 

que no seu conceito não envolve recursos destinados a complementação 

de renda. Assim, a Lei nº 8.742/93 preleciona que, uma vez cumpridos os 

requisitos para a concessão do benefício da prestação continuada, é de 

rigor deferi-lo. Ocorre que, em que pese o laudo socioeconômico tenha 

evidenciado que a autora é pessoa humilde, sendo auxiliada por familiares 

e por secretarias de ações sociais, fato é que pela realização da perícia 

na autora em nº 14182925, ficou demonstrado que a parte autora não 

possui incapacidade de realizar trabalhos habituais, bem como inexiste 

incapacidade para a vida independente. Assim, considerando que não 

restou comprovada à deficiência da parte autora, não há que ser 

reconhecido referido benefício, sendo de rigor a improcedência dos 

pedidos iniciais. Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, resolvendo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios 

deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005282-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ILONI SCHWANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005282-69.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ILONI SCHWANN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
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Vistos/BG. Trata-se de Ação de Revisão de Benefício Previdenciário com 

pedido de tutela de urgência proposta por ILONI SCHWANN, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, suscitando que a 

requerente é pensionista titular de benefício de pensão por morte desde 

julho de 2002, entretanto, levando em consideração ao longo período em 

que vem recebendo referido benefício, requer a revisão dos valores 

pagos, levando em conta o princípio da irredutibilidade. Aduz que propôs a 

revisão do benefício pela via administrativa, tendo sido negado pelo 

requerido, razão pela qual requer que seja deferida tutela provisória de 

urgência para que o réu implante, desde já, pagamento das diferenças 

vencidas e vincendas. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. O artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso em exame, verifico que os requisitos 

ensejadores da tutela pretendida não se encontram presentes. Isso 

porque, o perigo de dano não resta demonstrado, uma vez que, ainda que 

haja discussão acerca do valor recebido, fato é que a autora vem 

recebendo o benefício de pensão por morte, não havendo razões para 

que a tutela pleiteada seja deferida. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a antecipação 

da tutela só deve ser deferida quando demonstrada a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A não 

comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza 

a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no caso dos 

autos. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005268-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALBERTO JOHN DE AVILA (AUTOR(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005268-85.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOAO ALBERTO JOHN DE AVILA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada JOAO ALBERTO JOHN DE AVILA em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado implantar o 

benefício de auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, 

requerendo tutela antecipada. No mérito, busca a procedência do pedido 

para que o requerido seja condenado ao pagamento de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença na qualidade de segurada especial, 

conforme verificada a incapacidade da parte autora, acrescidos de seus 

consectários legais, além de custas e honorários advocatícios. Para tanto, 

relata a parte autora que está acometida de doença que a impede de 

realizar suas atividades laborativas. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença na qualidade de 

segurada especial, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Depois, analisando 

detidamente os documentos juntados aos autos, não resta provado, ao 

menos em fase de cognição sumária, que o autor esteja impedido de 

continuar trabalhando, sendo certo que os laudos acostados apenas 

atestam que, apesar das crises neurológicas, o autor pode continuar 

dirigindo. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003947-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

FLAVIO CORDEIRO (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).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003265-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CARLOS DE SANTANA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003265-31.2016.8.11.0040. REQUERENTE: GILBERTO CARLOS DE 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Diante da vinda dos autos 

da instância superior, não havendo requerimentos pelas partes, no prazo 

de 05 dias, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010764-20.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI (ADVOGADO(A))

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

SERGIO RICARDO EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIANE REIS RADIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010764-20.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: SERGIO RICARDO 

EVANGELISTA EXECUTADO: CLESIANE REIS RADIN Vistos etc. 

Considerando que o prazo requerido pelo exequente de suspensão já 

escoou, intime-o para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000575-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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SIDNEI DE PAULA MORINI (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000575-58.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SIDNEI 

DE PAULA MORINI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de 

ação proposta por SIDNEI DE PAULA MORINI em face de BANCO 

BRADESCO S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada (ID 13990461) A empresa reclamada apresentou contestação. 

Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a 

existência de contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, 

hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao 

crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos 

na reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois 

não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil) Quanto a preliminar do prazo prescricional 

entendo que não merece prosperar, pois é pacifico o entendimento que o 

prazo inicia-se do conhecimento do fato. Quanto ao pedido para a 

inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, 

além da verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não foi juntando nenhum contrato firmado pelo 

reclamante. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000407-56.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

VIVIANE GONCALVES DE LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Trata-se de reclamação proposta por VIVIANE GONCALVES DE LIMA em 

face BANCO BRADESCO S.A, em que pretende: a) a antecipação da tutela 

para retirada do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; b) a 

declaração de inexistência de débito frente à reclamada; c) a condenação 

da reclamada a título de indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada no valor de R$ 527,86 (Quinhentos e 

vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), supostamente gerado pelo 

contrato nº 047588651000083EC. Informa que é titular de conta corrente, 

contudo, está inativa desde o ano 2014. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. (ID 

13642348) A empresa reclamada apresentou contestação (ID 13647018). 

Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando que a 

cobrança é legitima, pois, a reclamante contraiu despesa referente a 

empréstimo pessoal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para 

pagamento em 01 (uma) parcela no valor de R$ 527,86 (quinhentos e vinte 

e sete reais e oitenta e seis centavos). Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. 

Pois bem, no que diz com o mérito, não se pode perder de vista o disposto 

no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 
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fornecedor de serviços: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º. O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte reclamante, 

conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido.” (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). 

Nessa toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que a reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação do empréstimo 

pessoal disponibilizado pela empresa reclamada. (ID 13647061) Logo, não 

há que se falar em ilícito a ser indenizado. Importa frisar que responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente (CPC-2015, art. 79). As hipóteses de litigância de má-fé 

encontram-se descritas no art. 80 do CPC-2015, dentre elas, estão: 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso e alterar a verdade dos fatos. Desse modo, o reclamante 

deve ser condenado a pagar multa, correspondente a 05% (cinco por 

cento) do valor corrigido da causa, bem assim a indenizar a parte 

contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a arcar com os honorários 

advocatícios e com todas as despesas que efetuou, no termos do art. 81, 

caput, do CPC-2015. Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. 

Considerando a litigância de má-fé do reclamante (CPC-2015, art. 80, 

incisos I e II), condeno-o ao pagamento de multa no valor correspondente 

a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa constante na inicial 

(CPC, art. 81), bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor da douta defesa da empresa reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 10% sobre a mesma base. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005643-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA ALTO ALEGRE LTDA - ME (EXECUTADO)

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

 

Processo: 1005643-23.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 17 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010255-84.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDO ANTONIO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010255-84.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 17 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011130-54.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA GABI MINOSSO (EXECUTADO)

 

Processo: 8011130-54.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção, considerando a diligencia de ID. 9681321. Sorriso/MT, 17 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA DE MELO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000289-80.2018.8.11.0040. Trata-se de ação 

proposta por ANA PAULA SOUZA DE MELO em face de BANCO 

BRADESCO S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito no valor de 

R$ 90,74 (noventa reais e setenta e quatro centavos), proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada (ID 13585477) A empresa reclamada apresentou contestação (ID 

13627353). Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 
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análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido 

para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não foi 

juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco 

do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 

sentido de manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado, bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos 

órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a 

título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, 

da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011123-62.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDESONIA DE OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

 

Processo: 8011123-62.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção, considerando a diligencia de ID. 9763695 Sorriso/MT, 17 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

CLEOMAR LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000403-19.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

CLEOMAR LIMA DOS SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Trata-se de ação proposta 

por CLEOMAR LIMA DOS SANTOS em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, no valor de R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois 

reais) suposto contrato de número 782614353, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera 

(ID 13630648) A empresa reclamada apresentou contestação (ID 

13478880). Em síntese, alega que houve a cessão de crédito e o 

reclamado foi devidamente notificado, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação Em impugnação (ID 13691266), 

reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto ao pedido 

para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 129 de 456



necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não foi 

juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Não obstante a caracterização do ato ilícito, é fato que o 

reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em seu desfavor 

inscrições negativas anteriores. A ocorrência impede a caracterização do 

dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em 

hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma Recursal assim 

aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, 

DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicia, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002860-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REIS SILVA ROCHA (REQUERENTE)

DIMAS LEMES CARNEIRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILAILSON OLIVEIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1002860-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA 

REIS SILVA ROCHA REQUERIDO: GILAILSON OLIVEIRA DE FREITAS 

Vistos etc. Cumpra-se conforme deprecado, observando a comunicação 

de Num. 14752453, servindo a cópia de mandado. Após o efetivo 

cumprimento, devolva-se com as nossas homenagens, procedendo-se as 

devidas baixas e anotações de praxe. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IGOR LIMA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000560-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE 

IGOR LIMA DA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Trata-se de ação proposta por JOSE IGOR LIMA DA CONCEICAO em 

face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito no valor de R$ 265,47(duzentos e sessenta e 

cinco reais e quarenta e sete centavos), proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada, com número de contrato 

036293603000000. Aduz, porém, que não mantém qualquer 

relacionamento com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada (ID 13774246) A 

empresa reclamada apresentou contestação (ID 13713226). Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que 

autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Alega 

que o reclamante não buscou solução de forma administrativa. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É 

o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma 

situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não foi juntando nenhum contrato firmado pelo 

reclamante. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 
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assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UELSON DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001619-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

UELSON DOS SANTOS PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de 

desistência da ação (Num. 14513284 ). É o relatório. Decido. A desistência 

da ação provoca a extinção do processo sem resolução do mérito e não 

impede que, futuramente, a parte autora venha outra vez a propor a 

mesma ação. Ante ao exposto, em cumprimento aos limites procedimentais 

do NCPC, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por 

sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte 

autora, em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, do NCPC. Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da 

Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias, independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, 

art. 914). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010473-83.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL JORGE MASCHIO (REQUERIDO)

MOACIR JORGE MASCHIO (REQUERIDO)

 

Processo: 8010473-83.2015.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos do processo, sob pena de 

extinção, considerando a diligencia de ID. 4307582. Sorriso/MT, 17 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAYAN VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001399-17.2018.8.11.0040. Trata-se de ação 

proposta por RAYAN VIEIRA DE ARAUJO em face de BANCO BRADESCO 

S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito no valor de R$ 

132,12(cento e trinta e dois reais e doze centavos), proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer relacionamento com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada (ID 14617626) A empresa reclamada apresentou contestação (ID 

14685593). Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Alega que o reclamante não buscou solução de 

forma administrativa. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido 

para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 
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reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não foi 

juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Por certo que o art. 14, 

§3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco 

do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante, pois, nota-se que o 

reclamante também possui restrições posteriores. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 

sentido de manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado, bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos 

órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a 

título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. SORRISO, 11 de agosto de 2018. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

GIOVANE LIMA BANDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000245-61.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

GIOVANE LIMA BANDEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se 

de ação proposta por GIOVANE LIMA BANDEIRA em face de BANCO 

BRADESCO S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito no valor de 

R$ 161,63 (cento e sessenta e um reais e sessenta e três centavos), 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, 

porém, que não mantém qualquer relacionamento com a mesma, apta a 

justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, 

bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada (ID 13525512) A empresa reclamada apresentou 

contestação (ID 13503583). Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Alega que o reclamante não 

buscou solução de forma administrativa. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Apresentado 

impugnação (ID 13603670), o reclamante reforça o alegado na inicial. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma 

situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não foi juntando nenhum contrato firmado pelo 

reclamante. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 
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MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante, pois, nota-se que o reclamante também possui restrições 

posteriores. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIRO RIBEIRO ROCHA (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000316-63.2018.8.11.0040. Trata-se de ação 

proposta por ROSEMIRO RIBEIRO ROCHA em face de BANCO BRADESCO 

S.A. em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito, R$ 53,65 (cinquenta e 

três reais e sessenta e cinco centavos), R$ 218,15 (duzentos e dezoito 

reais e quinze centavos do suposto contrato de número 

844435296100087, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, 

apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera (ID 13630330) A empresa 

reclamada apresentou contestação (ID 13685077). Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Alega que o 

reclamante não buscou solução de forma administrativa e que possui 

outras restrições anteriores. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. Apresentada impugnação (ID 

13787299), o reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade 

de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil) Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não 

foi juntando nenhum contrato firmado pelo reclamante. Por certo que o art. 

14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, 

quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou 

(b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Não obstante a caracterização do ato ilícito, é fato que o 

reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em seu desfavor 

inscrições negativas anteriores, consoante documentação que 

acompanha a inicial. A ocorrência impede a caracterização do dano moral, 

conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese fática 

idêntica àquela ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o 

entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, 

DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 
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ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicia, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. SORRISO, 11 de agosto de 2018. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIMAR AMORIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000312-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

LUCIMAR AMORIM DE SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Trata-se de ação proposta 

por LUCIMAR AMORIM DE SOUZA em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, R$ 193,77 (cento e noventa e três reais e setenta 

e sete reais) suposto contrato de número 821056193, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera (ID 13612345) A empresa reclamada 

apresentou contestação (ID 13477026). Em síntese, alega que houve a 

cessão de crédito e o reclamado foi devidamente notificado, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. 

Apresentada impugnação (ID 13781084), o reclamante reforça o alegado 

na inicial. É o relatório. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma 

situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. A lide comporta julgamento antecipado, pois 

não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil) Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não foi juntando nenhum contrato firmado pelo 

reclamante. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Não obstante a 

caracterização do ato ilícito, é fato que o reclamante, ao tempo da 

inscrição impugnada, registrava em seu desfavor inscrições negativas 

anteriores, consoante documentação que acompanha a inicial (ID 

11528377). A ocorrência impede a caracterização do dano moral, 

conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese fática 

idêntica àquela ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o 

entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - 

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, 

DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicia, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 
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advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA BESERRA BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001188-78.2018.8.11.0040. Trata-se de ação 

proposta por JOAO BATISTA BESERRA BRANDAO em face de CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada no valor de R$ 214,17 (duzentos a quatorze reais e dezessete 

centavos), referente ao contrato nº 0000513193. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

(ID 14489681) A empresa reclamada apresentou contestação (ID 

14437511). Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante contraiu despesa 

referente a contratação do cartão Club+ e realizando compras das quais 

não houve o devido pagamento. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Apresentado 

impugnação (ID 14484472), o reclamante reforça o alegado na inicial e 

alega diversidade na numeração e valores cobrados. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Ficou 

demonstrado que o reclamante contratou os serviços ofertados em 2011 e 

desde então vem utilizando o cartão, contudo, a partir da data de 

05/12/2016 o reclamante não realizou os pagamentos devidos, gerando 

encargos a partir de então. Em impugnação, o reclamante não comprovou 

os pagamentos que a reclamada alega não ter recebido. Desse modo, 

provada a existência de relação negocial e a prestação de serviços 

contratados, a cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo falar 

em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. Logo, não há que se 

falar em ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte 

reclamante flertar com a litigância de má-fé, entendo que não há como se 

concluir seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, revogar a liminar 

concedida no Id. 8316897, bem assim para JULGAR EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz 

leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MOTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000352-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JAIR 

MOTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Trata-se de ação proposta por JAIR MOTA DE OLIVEIRA em face de 

BANCO BRADESCO S.A., em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito no valor de R$ 822,29 (cento e vinte sete reais e sessenta e 

três centavos), do suposto contrato de número 011924161000071CT, 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, 

porém, que não mantém qualquer relacionamento com a mesma, apta a 

justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, 

bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada (ID 13632928) A empresa reclamada apresentou 

contestação (ID 13605934). Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Alega que o reclamante não 

buscou solução de forma administrativa. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Apresentado 

impugnação (ID 13798290), o reclamante reforça o alegado na inicial. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma 

situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não foi juntando nenhum contrato firmado pelo 

reclamante. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 
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PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante, pois, nota-se que o reclamante também possui restrições 

posteriores. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar concedida, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELUIZA LINHARES FRAGA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1000733-50.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA 

ELUIZA LINHARES FRAGA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Diante da 

vinda dos autos da instância superior, não havendo requerimentos pelas 

partes, no prazo de 05 dias, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010565-61.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALOISIO VERGUTZ (REQUERENTE)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA FERREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 8010565-61.2012.8.11.0040. REQUERENTE: 

GILBERTO ALOISIO VERGUTZ REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A, 

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos etc. Diante da vinda dos 

autos da instância superior, não havendo requerimentos pelas partes, no 

prazo de 05 dias, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010565-61.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALOISIO VERGUTZ (REQUERENTE)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA FERREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 8010565-61.2012.8.11.0040. REQUERENTE: 

GILBERTO ALOISIO VERGUTZ REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A, 

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos etc. Diante da vinda dos 

autos da instância superior, não havendo requerimentos pelas partes, no 

prazo de 05 dias, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003164-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1003164-91.2016.8.11.0040. REQUERENTE: LUANA 

DA CONCEICAO COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Diante da 

vinda dos autos da instância superior, não havendo requerimentos pelas 

partes, no prazo de 05 dias, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

EDER PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

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

 

DESPACHO Processo: 1000159-61.2016.8.11.0040. REQUERENTE: EDER 

PEREIRA GOMES REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Diante da vinda 

dos autos da instância superior, não havendo requerimentos pelas partes, 

no prazo de 05 dias, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010028-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCOS ANGELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SORRISO 

MT SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DO PROCESSO Nº 

8010028-26.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS 

ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 

ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos 

a fim de intimar a parte exequente(advogado) para no prazo de 10(dez) 

dias manifestar-se indicando bens penhoráveis, sob pena de 

arquivamento, tendo em vista a consulta bacenjud negativa. Sorriso/MT, 17 
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de Setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020071-56.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RAMALHO DIAS (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 8020071-56.2015.8.11.0040. REQUERENTE: 

JULIANO RAMALHO DIAS REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Diante da vinda 

dos autos da instância superior, não havendo requerimentos pelas partes, 

no prazo de 05 dias, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002086-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BENEDITO DE MORAES (REQUERENTE)

ROSINEI GONCALINA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002086-28.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 14948103 para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 17 de 

Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003927-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BANKPAR S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1003927-58.2017.8.11.0040. Trata-se de ação 

proposta por JAIRO FERREIRA DOS SANTOS em face de BANCO 

BANKPAR S.A e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, em que pretende: a) 

a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada no valor de R$ 1.012,56 (um mil e doze reais e cinquenta e seis 

centavos), datado de 07/12/2012, em razão de um suposto contrato de n.º 

AMEX51352045500. Alega que, apesar de todas as tentativas de resolver 

de forma administrativa não teve êxito. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. (ID 

10886246) As empresas reclamadas apresentaram contestações (ID 

10962769 e 10964156). Em síntese, sustentam a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante contraiu 

despesa referente a contratação do cartão. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Foi juntado 

contrato devidamente assinado, conforme ID 10962829 e 10962837. 

Desse modo, provada a existência de relação negocial e a prestação de 

serviços contratados, a cobrança impugnada revela-se legítima, não 

havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. A 

jurisprudência é remansosa nesse sentido. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL 

- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

OCORRÊNCIA. Restando comprovada a transação comercial entre o 

apelante e o apelado e não havendo quaisquer provas de que teria o 

primeiro sido vítima de fraude e que não teria contraído a dívida em 

questão, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome do 

requerente nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de 

exercício regular de direito. Restando evidenciado que o autor alterou a 

verdade dos fatos, cabível a aplicação da pena de multa por litigância de 

má-fé.” (TJMG. AC n. 10024122521115001. 18ª Câmara Cível. Relator 

ARNALDO MACIEL. Julgado em 25-3-2014). Logo, não há que se falar em 

ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar 

com a litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir 

seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. SORRISO, 14 de agosto de 2018. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003927-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BANKPAR S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1003927-58.2017.8.11.0040. Trata-se de ação 

proposta por JAIRO FERREIRA DOS SANTOS em face de BANCO 

BANKPAR S.A e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, em que pretende: a) 

a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada no valor de R$ 1.012,56 (um mil e doze reais e cinquenta e seis 

centavos), datado de 07/12/2012, em razão de um suposto contrato de n.º 

AMEX51352045500. Alega que, apesar de todas as tentativas de resolver 

de forma administrativa não teve êxito. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. (ID 

10886246) As empresas reclamadas apresentaram contestações (ID 

10962769 e 10964156). Em síntese, sustentam a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante contraiu 

despesa referente a contratação do cartão. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 
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cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho 

que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, 

pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual 

com a parte reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Foi juntado 

contrato devidamente assinado, conforme ID 10962829 e 10962837. 

Desse modo, provada a existência de relação negocial e a prestação de 

serviços contratados, a cobrança impugnada revela-se legítima, não 

havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. A 

jurisprudência é remansosa nesse sentido. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL 

- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

OCORRÊNCIA. Restando comprovada a transação comercial entre o 

apelante e o apelado e não havendo quaisquer provas de que teria o 

primeiro sido vítima de fraude e que não teria contraído a dívida em 

questão, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome do 

requerente nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de 

exercício regular de direito. Restando evidenciado que o autor alterou a 

verdade dos fatos, cabível a aplicação da pena de multa por litigância de 

má-fé.” (TJMG. AC n. 10024122521115001. 18ª Câmara Cível. Relator 

ARNALDO MACIEL. Julgado em 25-3-2014). Logo, não há que se falar em 

ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar 

com a litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir 

seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. SORRISO, 14 de agosto de 2018. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010659-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

ILDEFONSA DE SOUZA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO - TELEMAT CELULAR S/A (EXECUTADO)

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8010654-67.2016.8.11.0040. Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 17 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003323-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LYCURGO IRAN NORA (EXEQUENTE)

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

1003323-34.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 17 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010303-43.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO NERI BOCOLLI (EXEQUENTE)

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - 

ME (EXECUTADO)

FERNANDA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO DO NASCIMENTO SANTOS (EXECUTADO)

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010303-43.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (dias) 

cinco, apresente a atualização do débito. Sorriso/MT, 17 de setembro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010028-31.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO (ADVOGADO(A))

ELIDIO FARINA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY ELVANGER (EXECUTADO)

 

Processo: 8010028-31.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos do processo, sob pena de 

extinção, considerando a diligencia de ID. 12677327. Sorriso/MT, 17 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006378-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES (ADVOGADO(A))
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ANDREI RAISER (ADVOGADO(A))

ERICA RAISER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CAROLINE DALA VALLE (EXECUTADO)

 

Processo: 1006378-56.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos do processo, sob pena de 

extinção, considerando a diligencia de ID. 14049561. Sorriso/MT, 17 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010622-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEUSIANE SOUSA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010622-40.2016.8.11.0040 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 o advogado da parte exequente, de que o bem levado a 

PENHORA atinge BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Sorriso/MT, 17 de Setembro de 2018 Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAYAN VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001397-47.2018.8.11.0040. Trata-se de ação proposta por RAYAN 

VIEIRA DE ARAUJO em face de BANCO BRADESCO S.A. em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito no valor de R$ 2.032,49(dois mil e 

trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera 

(ID 14617586) A empresa reclamada apresentou contestação (ID 

14685531). Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Alega que o reclamante não buscou solução de 

forma administrativa e que possui outras restrições anteriores. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É 

o relatório. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Quanto ao pedido para a inversão do ônus da 

prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros, não foi juntando nenhum contrato firmado pelo 

reclamante. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Não obstante a 

caracterização do ato ilícito, é fato que o reclamante, ao tempo da 

inscrição impugnada, registrava em seu desfavor inscrições negativas 

anteriores e posteriores, consoante documentação que acompanha a 

inicial. A ocorrência impede a caracterização do dano moral, conforme 

entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela 

ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: 

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, DO STJ - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA - 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicia, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 
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n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. SORRISO, 14 de agosto de 2018. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001389-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

FAGNER DO NASCIMENTO DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001389-70.2018.8.11.0040. Trata-se de ação proposta por FAGNER DO 

NASCIMENTO DE MATOS em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS, em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

constatou a existência de registro negativo perante cadastro de restrição 

ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada 

no valor de R$ 6.193,81 (seis mil centos e noventa e três reais e oitenta e 

um centavos), em razão de um suposto contrato de n.º 793528728. Alega 

que, apesar de todas as tentativas de resolver de forma administrativa 

não teve êxito. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem 

como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada e restou infrutífera. (ID 14616853) A empresa 

reclamada apresentou contestação (ID 14579541). Em síntese, alega que 

houve a cessão de crédito e o reclamado foi devidamente notificado, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que 

autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. 

Apresentado impugnação (ID 14716191), o reclamante reforça o alegado 

na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há 

a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma 

situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Nessa toada, tenho que a parte reclamada 

logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois comprovou, de 

forma adequada, a existência de relação contratual com a parte 

reclamante que ensejou a cobrança impugnada. Foi juntado contrato 

devidamente assinado, conforme ID 14579606 e 14579614. Desse modo, 

provada a existência de relação negocial e a prestação de serviços 

contratados, a cobrança impugnada revela-se legítima, não havendo falar 

em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. A jurisprudência é 

remansosa nesse sentido. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

OCORRÊNCIA. Restando comprovada a transação comercial entre o 

apelante e o apelado e não havendo quaisquer provas de que teria o 

primeiro sido vítima de fraude e que não teria contraído a dívida em 

questão, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome do 

requerente nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de 

exercício regular de direito. Restando evidenciado que o autor alterou a 

verdade dos fatos, cabível a aplicação da pena de multa por litigância de 

má-fé.” (TJMG. AC n. 10024122521115001. 18ª Câmara Cível. Relator 

ARNALDO MACIEL. Julgado em 25-3-2014). Logo, não há que se falar em 

ilícito a ser indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar 

com a litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir 

seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. SORRISO, 14 de agosto de 2018. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011144-77.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO KAUFERT (EXEQUENTE)

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA COMIN DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011144-77.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: ERNESTO KAUFERT 

EXECUTADO: AMELIA COMIN DE SOUZA Vistos etc. Diante da certidão 

retro, intime-se o exequente para manifestação. Após, havendo 

concordância quanto à quitação da execução, proceda-se com a 

restituição dos valores penhorados à executada. Caso contrário, 

voltem-me os autos conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SILVA MORELLO (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000334-84.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 17 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE PAULA FARIAS (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000394-57.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDER DE PAULA FARIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor de 

R$165,96 com relação ao contrato 0218361658. Alega que desconhece tal 

dívida. A requerida apresentou contestação alegando a regularidade da 

inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve a devida 

prestação de serviços e que o cancelamento se deu em virtude de 

inadimplência. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Pois bem, quanto ao mérito, entendo ser caso que 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 
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pois configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. A requerente alega desconhecer 

o contrato em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram 

contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por falha nos 

procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº R$165,96 com relação ao contrato 0218361658, determinando 

a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, 

confirmando a liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 16 de 

agosto de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA FOLY (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO DA SILVA (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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000368-59.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLEUZA FOLY REQUERIDO: 

VIVO S.A. Narra a parte autora que foi surpreendida com a informação 

que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente 

à dívida junto à requerida no valor de R$223,93 e R$223,79, R$245,77 com 

relação aos contratos 0201536844. Alega que desconhece o valor 

cobrado, sendo o mesmo indevido e que tudo não passa de um grave 

erro. Requer seja declarada a inexistência do débito e seja condenada a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$7.000,00. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta contrato 

supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de cópias de 

documentos pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma (ID13688557). Juntou ainda faturas que 

demonstram a utilização da linha contratada (ID13688567). Cabe referir, 

por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado aos autos 

se assemelha com as demais assinaturas do requerente constante em 

outros documentos nos processo (ID11554143) e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente provada e 

legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em R$7.000,00, 

bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários em 

favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos 

arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de agosto 

de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010964-90.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULA KARINE ZANATTA (REQUERENTE)

EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO HENRIQUE COLNAGO (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010964-90.2012.8.11.0040. REQUERENTE: PAULA KARINE ZANATTA 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos etc. Estando flagrante que 

o valor executado a título de astreintes é excessivo, o qual se refere 

exclusivamente a multa por inadimplemento da tutela antecipada, REDUZO 

o valor da multa executada por descumprimento da obrigação de fazer, 

FIXANDO-A NO IMPORTE DE R$5.000,00 (cinco mil reais), visando evitar 

enriquecimento ilícito da parte exequente. Sobre a redução da multa, 

vejamos o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. 

REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO 

MANTIDA. 1. "No âmbito do recurso especial, é possível a redução do 

montante da multa cominatória quando se revelar exorbitante, em total 

descompasso com a razoabilidade e proporcionalidade, sem que se possa 

cogitar da eventual ofensa ao enunciado da Súmula 7/STJ" (REsp 

1492947/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/10/2015, DJe 27/10/2015). 2. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (STJ. 4ª T. AgInt no AREsp 1268410/SC, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, J. 16/08/2018, DJe 22/08/2018) Asso, 

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 (NCPC, art. 525, caput). Não havendo 

cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para 

atualização do débito, com a incidência da multa acima referida, 

retornando os autos na sequência para análise dos demais pedidos 

formulados. Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, 

e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a 

expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, 

§2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado 

será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011000-64.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANNYE CRHISTINE LEIMANN (ADVOGADO(A))

VALDINEIA LEAL DE SOUZA PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

EDSON LEIMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011000-64.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: VALDINEIA LEAL DE SOUZA 

PIRES DA SILVA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Estando flagrante que o valor 

executado a título de astreintes é excessivo, o qual se refere 

exclusivamente a multa por inadimplemento da tutela antecipada, REDUZO 

o valor da multa executada por descumprimento da obrigação de fazer, 

FIXANDO-A NO IMPORTE DE R$5.000,00 (cinco mil reais), visando evitar 

enriquecimento ilícito da parte exequente. Sobre a redução da multa, 

vejamos o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. 

REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO 

MANTIDA. 1. "No âmbito do recurso especial, é possível a redução do 

montante da multa cominatória quando se revelar exorbitante, em total 

descompasso com a razoabilidade e proporcionalidade, sem que se possa 

cogitar da eventual ofensa ao enunciado da Súmula 7/STJ" (REsp 

1492947/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/10/2015, DJe 27/10/2015). 2. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (STJ. 4ª T. AgInt no AREsp 1268410/SC, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, J. 16/08/2018, DJe 22/08/2018) Assim, 

após preclusão, proceda-se com o levantamento do referido valor à parte 

exequente. Quanto aos valores devidos a título de dano moral, remetam-se 

os autos à contadoria judicial, para elaboração de cálculo, observando-se 

os índices e o valor fixados na sentença/acórdão, bem como a data do 
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depósito judicial pelo executado. Na sequência, intimem-se as partes para 

manifestação. Havendo concordância, proceda-se com o levantamento do 

valor indicado pelo contador ao exequente e, após, conclusos para 

extinção do feito. Caso contrário, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011398-74.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA OTAVIA SANTANA COSTA CURITIBA (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011398-74.2015.8.11.0040. REQUERENTE: CRISTINA OTAVIA SANTANA 

COSTA CURITIBA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença em que o reclamado se insurgiu quanto ao cumprimento de 

sentença, sob a alegação de excesso de execução, aduzindo não ser 

devida a multa e honorários advocatícios, eis que sequer foi intimado para 

realizar o pagamento da condenação, tendo ocorrido o pagamento 

voluntário da obrigação; É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois 

bem, assiste razão ao executado. Isso porque, extrai-se dos autos que 

após a apresentação de cumprimento de sentença pela exequente (Num. 

11047434), o executado compareceu aos autos no Num. 11238326 e 

juntou o comprovante de pagamento da condenação (Num. 11238336), 

havendo, desta forma, o pagamento voluntária da obrigação, não há que 

se falar em execução da multa/honorários do art. 523, §1º, do NCPC. 

Posto isso, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas 

para reconhecer como quitada a dívida pelo executado, JULGANDO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o levantamento 

dos valores depositados nos autos no Num. 11238336 à conta bancária 

indicada pelo exequente, restituindo-se o remanescente (Num. 13259911), 

ao executado. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001908-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

MARIANA ROMANO DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS VIEIRA (REQUERIDO)

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IONARA PASQUALOTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001908-16.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARIANA ROMANO DE 

PAULA REQUERIDO: DOUGLAS VIEIRA Vistos etc. Trata-se de embargos 

de declaração em que o reclamado arguiu erro material ante o acolhimento 

do pleito de danos materiais sem a efetiva comprovação da propriedade 

da motocicleta envolvida no sinistro e omissão pela ausência de 

apreciação do pedido de AJG (Num. 14743869). É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. A sentença objurgada foi disponibilizada no DJE em 07/08/2018 

(DJE nº. 10311), portanto, publicada no dia útil seguinte, qual seja: 

08/08/2018, iniciando-se o prazo recursal no dia 09/08/2018 (quinta-feira), 

com o que o prazo de cinco dias para o manejo de embargos de 

declaração se encerrou em 13/08/2018 (segunda-feira). Sendo assim, 

considerando que os embargos foram interpostos INTEMPESTIVAMENTE 

(14/08/2018), NÃO CONHEÇO DOS MESMOS. Sem prejuízo, registro que, 

como não há condenação em custas no rito dos Juizados Especiais, a 

análise do pedido de AJG é realizada SE e QUANDO manejado eventual 

recurso inominado, facultando-se ao recorrente o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 48 horas, acaso indeferido o benefício, nos 

termos analógicos do §1º do artigo 42 da Lei 9.099/95. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011167-47.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MAIA (REQUERENTE)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIO DALLASTRA (REQUERIDO)

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011167-47.2015.8.11.0040. REQUERENTE: VALDIR MAIA REQUERIDO: 

SILVANIO DALLASTRA Vistos etc. Considerando que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE), ante a ausência de depósito judicial, 

deixo de receber os embargos interpostos. No mais, considerando que 

tanto o reclamante quanto o reclamado foram condenados a ressarcir 

valores ao outro, remetam-se os autos à contadoria judicial para 

elaboração de cálculo, observando-se os valores e índices fixados na 

sentença, a fim de apurar eventual credor e eventual devedor. Após, 

manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELENITA SCHULZ FEISTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001316-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: HELENITA SCHULZ FEISTEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que o reclamante controverte 

fatura de recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades 

na aferição do consumo), no valor de R$6.451,49, pugnando pela 

declaração da inexistência de tal débito. A requerida, por sua vez, pugna, 

preliminarmente, pela declaração da incompetência do juizado pela 

necessidade de produção de prova pericial, defendendo a regularidade do 

débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR 

de incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, 

conforme alegado pela própria reclamada, a anomalia constatada, apesar 

de ser no medidor de energia é externa a este, a qual foi regularizada no 

ato da inspeção. Pois bem, verifica-se que in casu houve a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças por si realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto 

probatório constante nos autos, verifica-se que a reclamada se 

desincumbiu de seu ônus, visto que restou demonstrado nos autos a 

existência de irregularidade no medidor de energia da reclamante, 

consistente em desvios nos bornes, consoante fotos e termo de 

ocorrência de inspeção, devidamente assinado, juntados em Num. 

14576455, documentos que não foram objeto de qualquer alegação/prova 

capaz de macular a sua idoneidade. Ademais, é de fácil percepção que 

após a correção da irregularidade houve aumento considerável do 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora da reclamante, 

consoante histórico de consumo de Num. 14576455, circunstância que 

reforça sobremaneira a alegação acerca do desvio de energia elétrica. 

Vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA 

SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO 

MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – 

CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – 

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. De forma que, constatada a 

intervenção indevida e o mau funcionamento do medidor de energia 

elétrica, demonstrado pelo aumento significativo do consumo após a 

substituição do aparelho, implicam na conclusão de que houve 

faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, 

sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança 

das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado. Ap 

5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 09/05/2018, DJE 

08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMPROVANDO A 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES PAGOS 

PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DIRETRIZES 

TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de Ocorrência e Inspeção 

apontou a irregularidade no medidor de energia que estava com a entrada 

e saída de energia invertidas, confirmando a irregularidade da unidade 

consumidora. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista 

que o TOI, como dito, demonstra de forma clara o desvio, SENDO 

ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI nº.: 

8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, J. 

26/05/2017, DJE 08/06/2017) Por fim, verifica-se que tanto o procedimento 

de apuração da irregularidade (lavratura do termo de ocorrência e 

inspeção – art. 129, §1º, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL), bem como 

a apuração do quantum devido obedeceu as disposições da Resolução 

citada. Todas essas considerações impõem a improcedência dos pedidos 

iniciais. No mais, considerando que resta demonstrada a legalidade da 

cobrança, deve ser julgado procedente o pedido contraposto formulado 

pela parte reclamada. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como julgo PROCEDENTE 

o pedido contraposto, condenando a reclamante à pagar à reclamada o 

valor de R$6.451,49, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais 

a partir do vencimento. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006255-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTONIO HEUERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LETICIA DE OLIVEIRA E SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: HIDRAULICA 

PEDRINHO EIRELI - EPP Reclamado: NELSON ANTONIO HEUERT Processo 

nº. 1006255-58.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É 

o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ás providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

DAIANE PERES MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA EDUARDA DUTRA DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LETICIA DE OLIVEIRA E SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: DAIANE PERES 

MARQUES DOS SANTOS Reclamado: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A e 

outros Processo nº. 1000214-75.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação 

do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não 

há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que 

evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001259-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FIOREZE (REQUERENTE)

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001259-80.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VERA LUCIA FIOREZE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que o reclamante controverte 

fatura de recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades 

na aferição do consumo), no valor de R$ 5.287,46, pugnando pela 

declaração da inexistência de tal débito. A requerida, por sua vez, pugna, 

preliminarmente, pela declaração da incompetência do juizado pela 

necessidade de produção de prova pericial, defendendo a regularidade do 

débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR 

de incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, 

conforme alegado pela própria reclamada, a anomalia constatada, apesar 

de ser no medidor de energia é externa a este, a qual foi regularizada no 

ato da inspeção. Pois bem, verifica-se que in casu houve a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças por si realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto 

probatório constante nos autos, verifica-se que a reclamada se 

desincumbiu de seu ônus, visto que restou demonstrado nos autos a 

existência de irregularidade no medidor de energia da reclamante, 

consistente em desvio no borne do medidor, consoante fotos e termo de 

ocorrência e inspeção, devidamente assinado pelo consumidor, juntados 

em Num. 14703367, documentos que não foram objeto de qualquer 

alegação/prova capaz de macular a sua idoneidade. Deve ser registrado, 
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ainda, que é desnecessária a juntada de laudo pericial elaborado por 

laboratório certificado, visto que a irregularidade era externa ao medidor, 

consistindo, apenas, na inversão da entrada dos cabos de energia no 

borne do medidor e foi devidamente regularizada no ato da inspeção, sem 

necessidade de substituição do medidor. Aliás, a jurisprudência 

colacionada pela reclamante em sua impugnação diz respeito a 

imprescindibilidade de notificação prévia da consumidora para 

comparecimento à eventual perícia no medidor, o que, como sobredito, não 

é o caso dos autos, visto que, por óbvio, a inspeção no medidor não é 

objeto de notificação prévia visando evitar que haja correção de eventual 

desvio antes da vistoria. De outro norte, a irregularidade encontrada só 

pode ocorrer por ação humana, sendo desnecessária a demonstração, 

pela concessionária, da responsabilidade da reclamante, mas tão somente 

de que ela foi beneficiada pelo registro inferior do consumo de energia 

elétrica, autorizando a recuperação do consumo. Ademais, é de fácil 

percepção que após a correção da irregularidade houve aumento 

considerável do consumo de energia elétrica na unidade consumidora da 

reclamante, consoante histórico de consumo de Num. 14703367, 

circunstância que reforça sobremaneira a alegação acerca do desvio de 

energia elétrica. Vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA PELO 

USUÁRIO – QUEDA SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO 

POSTERIOR À TROCA DO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO 

FATURAMENTO – CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA 

ANEEL – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. De forma que, constatada a 

intervenção indevida e o mau funcionamento do medidor de energia 

elétrica, demonstrado pelo aumento significativo do consumo após a 

substituição do aparelho, implicam na conclusão de que houve 

faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, 

sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança 

das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado. Ap 

5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 09/05/2018, DJE 

08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMPROVANDO A 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES PAGOS 

PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DIRETRIZES 

TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de Ocorrência e Inspeção 

apontou a irregularidade no medidor de energia que estava com a entrada 

e saída de energia invertidas, confirmando a irregularidade da unidade 

consumidora. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista 

que o TOI, como dito, demonstra de forma clara o desvio, SENDO 

ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI nº.: 

8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, J. 

26/05/2017, DJE 08/06/2017) Por fim, verifica-se que tanto o procedimento 

de apuração da irregularidade (lavratura do termo de ocorrência e 

inspeção – art. 129, §1º, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL), bem como 

a apuração do quantum devido obedeceu as disposições da Resolução 

citada (artigo 130). Todas essas considerações impõem a improcedência 

dos pedidos iniciais. No mais, considerando que resta demonstrada a 

legalidade da cobrança, deve ser julgado procedente o pedido contraposto 

formulado pela parte reclamada. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a reclamante à pagar à 

reclamada o valor de R$ 5.287,46, devidamente corrigidos pelo INPC e com 

juros legais a partir do vencimento. Sem custas e honorários, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001393-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA (ADVOGADO(A))

SERGIO FOLEGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001393-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SERGIO FOLEGO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de reclamação em que o reclamante controverte fatura de 

recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades na 

aferição do consumo), no valor de R$ 9.202,41, pugnando pela declaração 

da inexistência de tal débito. A requerida, por sua vez, pugna, 

preliminarmente, pela declaração da incompetência do juizado pela 

necessidade de produção de prova pericial, defendendo a regularidade do 

débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR 

de incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, 

conforme alegado pela própria reclamada, a anomalia constatada, apesar 

de ser no medidor de energia é externa a este, a qual foi regularizada no 

ato da inspeção. Pois bem, verifica-se que in casu houve a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças por si realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto 

probatório constante nos autos, verifica-se que a reclamada se 

desincumbiu de seu ônus, visto que restou demonstrado nos autos a 

existência de irregularidade no medidor de energia da reclamante, 

consistente em tampa perfurada/quebrada, além de ausentes os lacres da 

caixa de medição e da tampa do bloco de terminais, consoante fotos e 

termo de ocorrência e inspeção, devidamente assinado pelo consumidor, 

juntados em Num. 14710455, documentos que não foram objeto de 

qualquer alegação/prova capaz de macular a sua idoneidade. Ademais, o 

medidor foi encaminhado para a perícia junto ao INMETRO, o qual reprovou 

o mesmo, eis que não estaria funcionando de acordo com o Regulamento 

Técnico Metrológico, eis que se encontrava com furo na base, tampa de 

proteção quebrada e display danificado (Num. 14710464). Ademais, é de 

fácil percepção que após a correção da irregularidade houve aumento 

considerável do consumo de energia elétrica na unidade consumidora da 

reclamante, eis que anteriormente à troca do medidor o consumo era em 

média de consoante histórico de consumo de Num. 14710418, 477 a 787 

e, posteriormente à troca do medidor o consumo passou a ser entre 942 a 

1060, circunstância que reforça sobremaneira a alegação acerca do 

desvio de energia elétrica. Vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA 

PELO USUÁRIO – QUEDA SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO 

POSTERIOR À TROCA DO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO 

FATURAMENTO – CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA 

ANEEL – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. De forma que, constatada a 

intervenção indevida e o mau funcionamento do medidor de energia 

elétrica, demonstrado pelo aumento significativo do consumo após a 

substituição do aparelho, implicam na conclusão de que houve 

faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, 

sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança 

das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado. Ap 

5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 09/05/2018, DJE 

08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMPROVANDO A 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES PAGOS 

PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DIRETRIZES 
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TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de Ocorrência e Inspeção 

apontou a irregularidade no medidor de energia que estava com a entrada 

e saída de energia invertidas, confirmando a irregularidade da unidade 

consumidora. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista 

que o TOI, como dito, demonstra de forma clara o desvio, SENDO 

ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI nº.: 

8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, J. 

26/05/2017, DJE 08/06/2017) Por fim, verifica-se que tanto o procedimento 

de apuração da irregularidade (lavratura do termo de ocorrência e 

inspeção – art. 129, §1º, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL), bem como 

a apuração do quantum devido obedeceu as disposições da Resolução 

citada (artigo 130). Todas essas considerações impõem a improcedência 

dos pedidos iniciais. No mais, considerando que resta demonstrada a 

legalidade da cobrança, deve ser julgado procedente o pedido contraposto 

formulado pela parte reclamada. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a reclamante à pagar à 

reclamada o valor de R$ 9.202,41, devidamente corrigidos pelo INPC e com 

juros legais a partir do vencimento. Sem custas e honorários, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001263-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho (ADVOGADO(A))

NILDA BLEMER CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001263-20.2018.8.11.0040. REQUERENTE: NILDA BLEMER CARDOSO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação sob a alegação de que houve a 

suspensão da energia elétrica no bairro em que a reclamante possui uma 

padaria instalada, a qual foi reestabelecida somente após 08 horas, motivo 

pelo qual requer a condenação da reclamada em danos morais e danos 

materiais. A reclamada em sede de contestação alegou que a interrupção 

do fornecimento de energia se deu em razão de acidente no 

transformador, não havendo que se falar em culpa da reclamada. 

Sustenta, ainda, a ausência de comprovação dos danos materiais, bem 

como dos danos morais, pela autora, eis que o serviço foi restabelecido 

no mesmo dia da interrupção. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. O 

serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da parte 

consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e 

contínua, conforme artigo 22 do CDC. 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. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 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 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). No entanto, não tendo a prestadora do 

serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder 

objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na 

prestação de seu serviço. A parte reclamante juntou comprovante do 

gasto com o aluguel de gerador para que seu estabelecimento comercial 

continuasse em pleno funcionamento, conforme se vê no Num. 12203995, 

restando comprovado, portanto, os danos materiais. No que toca aos 

danos morais, entendo não ser o caso, eis que o serviço foi restabelecido 

no mesmo dia, não havendo que se falar em demora excessiva e/ou 

período desarrazoado. Ademais, segundo entendimento jurisprudencial, “a 

interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, por si só, não 

é capaz de evidenciar dano moral” (TJMT. n. 0500157-21.2018.8.11.0008, 

Turma Recursal Única, VALDECI MORAES SIQUEIRA, J. 07/11/2017, DJE 

08/11/2017). Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título 

de danos materiais, o valor de R$424,00, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir da data do 

fato (Súmula 54 do STJ), bem como JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais. Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001577-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA (ADVOGADO(A))

SANTIAGO SEGALLA (REQUERENTE)

MARINEI TEREZINHA GNOATTO CARBONI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001577-63.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARINEI TEREZINHA 

GNOATTO CARBONI DA SILVA, SANTIAGO SEGALLA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de reclamação pugnando seja reconhecida a inexistência do 

débito cobrado indevidamente pela parte reclamada, aduzindo não serem 

os responsáveis pelo pagamento do débito oriundo da constatação da 

anormalidade na instalação elétrica, pela reclamada. O reclamado, 

devidamente citado, não apresentou contestação. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA do reclamado, eis que não 

apresentou contestação, apesar de citado e intimado, nos termos do artigo 

344 do CPC, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. 

Isso porque, afirmando os consumidores que não são responsáveis pelo 

pagamento do débito junto à reclamada, cabia a esta o ônus de provar a 

regularidade e legitimidade da cobrança, o que não o fez, razão pela qual, 

impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a 

ausência de comprovação da regularidade da cobrança da dívida em 

questão. No que tange ao dano moral pleiteado, entendo que não está 

caracterizado no caso em questão, porquanto a reclamada não 

providenciou inscrição do débito em cadastros de proteção ao crédito e/ou 

suspendeu o fornecimento de energia elétrica. É consabido que o dano 

moral indenizável deve prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da 

personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante 

de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Nesse sentido, 

calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados 

pelo reclamante não configuram causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, tão somente para reconhecer a inexistência do débito discutido 

na inicial em face dos reclamantes. Sem custas e honorários, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 
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mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

SUELI TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA LUANA FRANZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001087-41.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SUELI TEIXEIRA REQUERIDO: 

UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide comporta julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Alega a parte reclamante, em suma, 

que iniciou curso de Direito na instituição requerida no primeiro semestre 

de 2015 sendo beneficiária de FIES 100%, tendo realizado todos os 

aditamentos nos prazos solicitados. Afirma ter sido surpreendida com a 

negativação de seu nome por débito no valor de R$354,64, o qual 

desconhece. Foi deferida a tutela de urgência para o fim de determinar a 

exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, bem 

como para “determinar que a parte reclamada providencie a imediata 

exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em 

razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada 

se abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito”. A requerida 

devidamente citada e intimada, compareceu à audiência de conciliação, 

entretanto, deixou de apresentar contestação. Resta configurada, pois, a 

revelia, aplicando-se os efeitos do artigo 20 da Lei 9.099/95, 

presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial. Com efeito, 

resta incontroverso que a reclamante frequentou o curso de Direito 

disponibilizado pela instituição reclamada e que possuía FIES de 100% do 

valor da mensalidade, tendo ainda realizado o aditamento do segundo 

semestre de 2017, a qual consta em aberto nos extratos financeiros 

juntados (12088176). Pois bem, no caso de cobrança de débitos, cabe à 

parte requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. A requerida, 

contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança. Em primeiro lugar, não 

foi demonstrada a origem do débito de R$354,64 com relação ao contrato 

AG00000003551304, visto que conforme comprovou o aluno, possuía 

financiamento total da mensalidade, sendo 100% pelo FIES. Ademais, a 

inscrição no SPC se deu por débito vencimento em 10/08/2017, e a 

requerente comprova que efetuou o correto aditamento do semestre 

2017/2. Assim, não há nos autos prova da legalidade do valor cobrado, 

pois ausente prova concreta da legalidade do débito. Sendo assim, 

declaro ilegal a cobrança do valor de R$354,64, nos termos da 

fundamentação. Desta feita, evidenciada a conduta ilícita da reclamada, ao 

providenciar a inscrição por débito inexistente, o dano moral daí 

decorrente é o que se denomina dano moral “in re ipsa”, ou decorrente do 

ato ilícito em si, a dispensar prova específica, consoante tranquila 

orientação jurisprudencial: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA 

DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o 

nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço 

pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta 

conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no 

cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. Havendo condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual 

fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de 

acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) No que tange à fixação do valor 

da reparação, é importante que se considere a condição da reclamada de 

uma das maiores instituições de ensino do País, enquanto que a 

reclamante é pessoa presumivelmente não abastada, considerando-se ter 

recebido o benefício de 100% do FIES. Pessoas dessa condição, 

usualmente, fazem grande questão de preservar o bom nome que 

ostentam, até mesmo porque o acesso a bens de consumo somente lhes é 

possível mediante parcelamento das compras. Nesses termos, reputo 

adequado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente para 

compensar a parte reclamante pela angústia experimentada, bem como 

para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor 

administração de seus bancos de dados e sistemas administrativo e 

financeiro. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o efeito de 

declarar a inexistência do débito impugnado, no valor de R$354,64 com 

relação ao contrato AG00000003551304, e condenar a reclamada ao 

pagamento em favor da reclamante, a título de danos morais, do valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a 

data da inscrição indevida, confirmando as liminares anteriormente 

deferidas. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 14 de setembro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000087-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

ROBSON DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA LUANA FRANZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000087-06.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROBSON DOS SANTOS REIS 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Alega a parte 

reclamante, em suma, que era acadêmico da requerida no curso de 

Ciências Contábeis, tendo reprovado em algumas matérias, de modo que 

teve que cursá-las novamente, entretanto não conseguiu adimplir as 

mensalidades no prazo, de modo que seu nome foi inscrito nos OPC’s em 

novembro de 2017. Como precisava realizar um empréstimo bancário para 

colar grau, procurou a universidade e firmou um negociação e novação de 

dívida, onde pagaria o débito em 5 vezes, sendo a primeira parcela de 

R$550,00 e as demais de R$327,17, ficando acordado que após o 

pagamento da primeira parcela o nome seria retirado do SPC. Relata que a 

requerida não cumpriu o acordado, pois não retirou seu nome dos SPC e 

não enviou os demais boletos para pagamento. Foi deferida a tutela de 

urgência para o fim de determinar a exclusão do nome da autora dos 

órgãos de restrição ao crédito, bem como para “determinar que a parte 

reclamada proceda, em 05 (cinco) dias, a exclusão do nome da parte 

reclamante dos serviços de proteção ao crédito, em razão do débito 

impugnado nestes autos. Determino, ainda, que a reclamada se abstenha 

de efetuar novos registros nos cadastros de proteção ao crédito em 

razão do débito impugnado. Fixo multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297).” A 

requerida contesta afirmando ser legal o débito bem como a inscrição 

realizada. Com efeito, resta incontroverso que a reclamante frequentou o 

curso de Ciências Contábeis disponibilizado pela instituição reclamada e 
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que possuía FIES de 100% do valor da mensalidade, entretanto, por ter 

reprovado em algumas cadeiras, teve que pagar à parte o valor para 

cursar novamente tais matérias. Pois bem, no caso de cobrança de 

débitos, cabe à parte requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. 

Há nos autos “Instrumento particular de confissão e novação de dívida”, 

celebrado entre o ora requerente e a requerida” (ID11341526) em que é 

estabelecido parcelamento do valor de R$1.858,66 em 5 parcelas, sendo a 

primeira de R$550,00 e as demais de R$327,17. O autor comprova ter 

efetuado o pagamento da primeira parcela (ID11341418). Ainda, no bate 

papo através do portal do aluno as atendentes mencionam que já foi dado 

a baixa no nome do autor, entretanto o mesmo continuava no Serasa. 

Entendo que tendo havido renegociação de novação da dívida, sendo 

estabelecido novo prazo para pagamento do valor devido, é ilegal a 

manutenção do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, 

somente podendo o nome ser inscrito novamente caso não houvesse o 

pagamento do estipulado no contrato de novação, situação que não 

ocorreu nos autos. A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de 

que o credor deve requerer em cinco dias, contados da data do efetivo 

pagamento, a exclusão do nome do devedor dos serviços de proteção ao 

crédito, sob o risco de responder por dano moral em analogia ao prazo 

previsto no art. 43, §3º do CDC. Assim, entendo que o nome do autor foi 

ilegalmente mantido nos OPC’s. Sendo assim, declaro ilegal a inscrição 

realizada, nos termos da fundamentação. Desta feita, evidenciada a 

conduta ilícita da reclamada, ao manter a inscrição por débito renegociado, 

o dano moral daí decorrente é o que se denomina dano moral “in re ipsa”, 

ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova específica, consoante 

tranquila orientação jurisprudencial. No que tange à fixação do valor da 

reparação, é importante que se considere a condição da reclamada de 

uma das maiores instituições de ensino do País, enquanto que a 

reclamante é pessoa presumivelmente não abastada, considerando-se ter 

recebido o benefício de 100% do FIES. Pessoas dessa condição, 

usualmente, fazem grande questão de preservar o bom nome que 

ostentam, até mesmo porque o acesso a bens de consumo somente lhes é 

possível mediante parcelamento das compras. Nesses termos, reputo 

adequado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente para 

compensar a parte reclamante pela angústia experimentada, bem como 

para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor 

administração de seus bancos de dados e sistemas administrativo e 

financeiro. Ainda, pede o autor na inicial, o envio dos 4 boletos no valor de 

R$327,17 cada, para que possa cumprir com a obrigação pactuada. 

Entendo que sobre tal valor não podem incidir juros de mora, pois somente 

estão em atraso em virtude do não envio ao aluno para que o mesmo 

pudesse pagar. Ademais, tendo em vista a condenação por danos morais, 

deve ser descontado do valor a ser pago ao autor o valor das quatro 

parcelas não pagas, incidindo sobre as mesmas apenas correção 

monetária a contar da data de vencimento de cada parcela, 

procedendo-se a devida compensação. Ante o exposto, julgo procedente 

o pedido, para o efeito de determinar o imediato levantamento das duas 

inscrições do débito impugnado, no valor de R$564,06 cada, com relação 

ao contrato AG00000003751463 e AG00000003829316, e condenar a 

reclamada ao pagamento em favor da reclamante, a título de danos morais, 

do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), qual seja, a data da inscrição indevida, descontando-se do valor 

da condenação o valor das 4 (quatro) parcelas de R$327,17, referentes à 

renegociação, devendo incidir sobre as mesmas apenas correção 

monetária a contar do vencimento de cada parcela, confirmando a liminar 

anteriormente deferida. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 14 de setembro de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005252-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

DIOGO MALDANER PICOLI (REQUERENTE)

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA LUANA FRANZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005252-68.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DIOGO MALDANER PICOLI 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos, etc. Decido a lide, com dispensa 

do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. Alega a parte 

reclamante, em suma, que foi aluno da requerida no período de 2013 a 

2016, quando colou grau, e que sempre manteve todas a obrigações 

financeiras em dia. Afirma que, no entanto, desde junho de 2017 vem 

recebendo uma cobrança indevida da requerida no valor de R$1,09, a qual 

é totalmente descabida e infundada. Foi indeferida a tutela de urgência. A 

requerida afirma que o valor atinge R$11,46 e diz respeito a serviços 

individuais prestados ao aluno. Com efeito, resta incontroverso que a 

parte reclamante frequentou a instituição reclamada. Pois bem, no caso de 

cobrança contestada pela parte, cabe à requerida/credora comprovar a 

licitude da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a legalidade 

da cobrança. Quanto aos serviços que alega a requerida que foram 

prestados individualmente para a parte autora deveriam ser cabalmente 

comprovados, e não foram. Assim, não há nos autos prova da legalidade 

do valor cobrado, pois ausente prova concreta da legalidade do débito. 

Sendo assim, declaro ilegal a cobrança do valor de R$11,46 nos termos da 

fundamentação. Outrossim, entendo que não há falar em compensação 

por danos de ordem moral no presente caso. Explico, embora a cobrança 

indevida tenha causado algum embaraço ao autor, tal fato possui a 

natureza de descumprimento contratual (parcial) do contrato, que, por si 

só, não gera dano moral indenizável, conforme entende o Superior 

Tribunal de Justiça. Saliento que, de acordo com os fatos narrados na 

exordial, não há qualquer narrativa de vulneração a direito da 

personalidade, tampouco de que tenha havido afronta à dignidade do 

autor. Não há prova nos autos, mesmo que indiciária, de que tenha havido 

qualquer situação que ultrapasse o limite dos incômodos normais da vida 

em sociedade. Em suma, não há menção a tratamento desonroso por parte 

da empresa ré, não houve lesão a honra objetiva do autor, do mesmo 

modo é inexistente afronta a honra subjetiva. É dizer, não se encontra 

demonstrada qualquer situação que possa ter subjugado algum dos 

direitos da personalidade do autor, como dito. Assim, por mais que o fato 

narrado na inicial tenha causado incômodo, tal situação jamais ultrapassou 

o que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de “mero 

aborrecimento”, situação inapta a gerar dever de reparar. Neste sentido 

colhe-se julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - 

TESE DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - 

SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Meros dissabores e 

aborrecimentos corriqueiros decorrentes de uma relação contratual 

conturbada não ensejam necessariamente o dever de indenizar. No caso 

dos autos, a situação não ultrapassa meros incômodos inerentes à vida 

cotidiana sendo incabível o dever reparatório no que tange a esfera 

pessoal. (Ap 16704/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/06/2009, Publicado no DJE 03/07/2009) (grifo inexistente no 

original). Portanto, considerando inexistir nos autos provas de que tenha 

havido descaso, mau tratamento, humilhação, etc., a descrição do fato 

dada pelo autor denota no máximo um incomodo e um correlato prejuízo 

por ele sofridos. Neste contexto, reputo inexistirem danos morais a serem 

compensados no presente caso, razão pela qual necessária é a 

improcedência da demanda, nesse ponto. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido, para o efeito de declarar a inexistência 

do débito impugnado, no valor de R$11,46, determinando que a requerida 

se abstenha de cobrar o débito. Submeto à apreciação do Juiz Presidente 

do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 14 de setembro 

de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006319-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS APARECIDO DO VALE (REQUERENTE)
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ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA LUANA FRANZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006319-68.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RUBENS APARECIDO DO 

VALE REQUERIDO: CLARO S.A. RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por 

CLARO S/A contra sentença dos autos. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) . O Código Civil, por sua vez, 

assim trata dos embargos declaratórios: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

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

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

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; Alega o 

reclamada/embargante que houve omissão quanto ao pedido contraposto 

formulado. Com efeito, verifico que a sentença foi omissa no que se refere 

a tal ponto, assim, acolho os presentes embargos, a fim de que seja a 

requerente/embargada condenada ao pagamento de R$470,48, referente 

a débitos em aberto que geraram a inscrição que foi declarada legítima, e 

gerou a improcedência da ação intentada. DISPOSITIVO Face ao exposto 

opino pelo ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração, dando-lhe 

provimento para retificar o dispositivo da sentença, que passará a ser 

redigido da seguinte forma: “Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO INICIAL, e pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte autora/embargada ao pagamento de R$470,48 

(quatrocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos), referente a 

débitos em aberto de serviços de telefonia, devendo tal valor ser corrigido 

monetariamente a contar do vencimento e com juros de mora de 1% ao 

mês a contar da data da citação inicial”. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de 

setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011409-06.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO GALLI (REQUERENTE)

EUSIMARA RIBEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011409-06.2015.8.11.0040. REQUERENTE: LIDIO GALLI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 8010209-61.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TONETT (REQUERENTE)

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

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

Outros Interessados:

ANTONIO MARCOS DE BARROS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010209-61.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MAURICIO TONETT 

REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 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: 1001460-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR DE FREITAS NORONHA (REQUERENTE)

FERNANDA ANDRIGUETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IONARA PASQUALOTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: CESAR DE 

FREITAS NORONHA Reclamado: BANCO CETELEM S.A. Processo nº. 

1001460-72.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

THAIS GIANOTTO ROSSATO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000705-82.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DIEGO DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 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: 1000944-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

RODNEY DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JANAINA LUANA FRANZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000944-52.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RODNEY DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora que 

retirou uma certidão onde constava uma dívida em seu nome no valor de 

R$168,74 com relação ao contrato 78818605291, feita pela ré. Diz não 

possuir débito algum com a mesma, entendendo ser indevida tanto a 

cobrança quanto a inclusão de seus dados no cadastro de restrição ao 

crédito. . A requerida apresentou contestação discorrendo acerca da 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Relata 

que o autor possuía a linha telefônica nº (65) 99660-9309, o que 

ocasionou a emissão das faturas mensais. Primeiramente, não vislumbro 

no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, houve no 

caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora, conforme orientação jurisprudencial. A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que 

houve contratação e uso pela parte autora dos serviços. A controvérsia é 

singela e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de 

apontamento negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que 

incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da 

cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de 

seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato 

físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo apenas telas de 

sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Não se nega em momento algum 

a possibilidade de existir contrato verbal, celebrado via call center, mas 

esse deve ser provado com o mínimo de elementos. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação de serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de 

contrato ou ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente 

a parte teria contratado os serviços, o que não fez. As faturas juntadas 

também são de fácil confecção pela parte requerida, e apesar de nelas 

conter o nome do autor, nada prova que foi o mesmo, e não um 

estelionatário. Se houve fraude, como alega a requerida que pode ter 

ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, 

que possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue 

evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que 

mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar da inscrição realizada ter sido 

a primeira, possui a parte autora outra inscrição posteriores, conforme 

vislumbro através do sistema de consultas a que este juízo tem acesso, 

de modo que seu nome não é tão imaculado como salienta ser. Quanto à 

alegação de ausência de notificação da inscrição, cabe referir que a 

notificação prévia de inscrição é atribuição do próprio órgão de proteção 

ao crédito, não sendo de responsabilidade da credora, ora requerida. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade do débito com relação ao débito de R$168,74 

com relação ao contrato 78818605291, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos. b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 
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evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 17 de 

setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CEZAR DOS REIS ANDRADE (REQUERENTE)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGO BRASIL TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IONARA PASQUALOTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002115-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIO CEZAR DOS REIS 

ANDRADE REQUERIDO: DIGO BRASIL TRANSPORTES LTDA - ME Vistos 

etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada 

possui uma dívida no valor de R$ 1.200,00, referente saldo de frete, 

ausência de pagamento que redundou na inadimplência do autor perante 

seus credores, culminando com o protesto de seu nome. O reclamado, 

devidamente citado, não compareceu a audiência de conciliação. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA do 

reclamado, eis que não compareceu à audiência de conciliação, apesar de 

citado e intimado, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até mesmo porque a 

dívida está devidamente representada pelo contrato de prestação de 

serviços de Num. 12909949. Da mesma forma, considerando a presunção 

atribuída à narrativa do autor de que o atraso no pagamento pela 

reclamada, redundou em sua inadimplência perante seus credores, 

culminando com a negativação de seu nome (Num. 12909970), cabível a 

condenação da reclamada em danos morais. Deste modo, considerando o 

período em que o nome do reclamante permaneceu negativado; 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 3.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante o valor de R$ 1.200,00, devidamente corrigidos pelo INPC e 

com juros legais a partir do vencimento, bem como DANOS MORAIS no 

montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (398, do CC). Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIMAR PINHEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA LUANA FRANZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001100-40.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLEDIMAR PINHEIRO DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora que foi surpreendida 

com a informação que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor de R$102,80 com 

relação ao contrato 2143311470. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão. A 

requerida apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente 

assinado pela parte autora, acompanhado de cópias de documentos 

pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma (ID14422668). Juntou ainda faturas que 

demonstram a utilização da linha contratada (ID14422583). Cabe referir, 

por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado aos autos 

se assemelha com as demais assinaturas do requerente constante em 

outros documentos nos processo (ID12103368) e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente provada e 

legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 1% (um por 

cento) do valor da causa (NCPC, art. 81 c/c artigo 55, caput da Lei nº 

9.099/95), este fixado em R$37.480,00, bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados 

(Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$1.000,00 (mil reais). 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 17 

de setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002123-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES SANTANA (REQUERENTE)

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSOS CLINICA E DISTRIBUIDORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

EDVALDO DA SILVA CAMPOS ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IONARA PASQUALOTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002123-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GENILSON NUNES SANTANA 

REQUERIDO: PASSOS CLINICA E DISTRIBUIDORA DE PLANOS 

ODONTOLOGICOS LTDA - ME, EDVALDO DA SILVA CAMPOS ME - ME 

Vistos etc. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c danos morais 

por negativação indevida. O reclamado, devidamente citado, não 

compareceu a audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, proceda-se com o necessário para imediata exclusão da 

pessoa jurídica Passos Clínica e Distribuidora de Planos Odontológicos, na 

forma pugnada pelo reclamante em Num. 13968486. No mais, DECRETO a 

REVELIA da reclamada EDVALDO DA SILVA CAMPOS - ME, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de citado e intimado, nos 

termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, sendo de rigor a declaração da inexistência do 
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débito que ensejou a negativação combatida na inicial. Da mesma forma, 

considerando a negativação do nome do autor por dívida inexistente (Num. 

12921435), imperioso o acolhimento do pedido de danos morais constante 

na inicial. Deste modo, considerando o período em que o nome do autor 

permaneceu negativado; considerando a inexistência de comprovação de 

que os fatos teriam desencadeado situações mais gravosas; 

considerando a capacidade financeira da reclamante e da reclamada; 

considerando o caráter, também, preventivo e profilático da indenização 

por danos morais; considerando a vedação do enriquecimento sem causa, 

prevista no artigo 884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização 

em R$ 6.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. 

Tecidas tais considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe, sendo desnecessários maiores comentários a respeito. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

DECLARAR a INEXIGIBILIDADE do DÉBITO que ensejou a negativação, bem 

como CONDENAR a reclamada EDVALDO DA SILVA CAMPOS ME a pagar 

ao reclamante, a título de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso (398, do CC). Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERLANE SOUSA CARNEIRO (REQUERENTE)

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA LUANA FRANZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001132-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GERLANE SOUSA CARNEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que recentemente foi realizar compras no mercado local, mas o crédito foi 

negado tendo sido a mesma informada que havia uma restrição em seu 

nome. Diz ter convicção de não possuir qualquer dívida que justifique a 

restrição. A requerida pugna pela improcedência da demanda, referindo 

ser a inscrição realizada exercício regular de direito por ter havido 

regularidade na contratação. Afirma que houve utilização dos serviços. 

Diz ser regular o apontamento do débito. Primeiramente, não vislumbro no 

caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto ao 

mérito, entendo ser caso que enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, pois configurados os pressupostos 

previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da 

prova. A requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto 

a requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora outra inscrição preexistente, conforme verifico por meio do extrato 

do SPC a que este juízo possui acesso, efetuada por Farmácia Sorriso em 

11/08/2017. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito com relação ao contrato 0315029546 no valor de R$286,64, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida, confirmando a liminar anteriormente 

deferida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação 

do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 

17 de setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181682 Nr: 10101-03.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONILSO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Cpf: 

06423504180, Rg: 27850587, Filiação: Raimunda da Conceição Rodrigues* 

e Jose dos Santos Oliveira*, data de nascimento: 18/05/1998, brasileiro(a), 

natural de São Benedito do Rio Preto-MA, solteiro(a), jardineiro, Telefone 

66 9660 9425. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 
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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 de seu Pomotor de Justiça em exercício nesta comarca, abaixo 

firmado, no uso de sua atribuição constitucional, vem, com base no incluso 

Inquérito Policial oferecer denúncia em face de Ronilso Rodrigues de 

Oliveira, qualificado nos autos, pela prática do seguinte fato delituoso. 

Consta do referido procedimento investigatorio que, no dia 14/09/2016, por 

volta das 17h55min, na Rua São Pedro Bairro Primavera nesta urbe, o 

acusado conduziu em proveito próprio ou alheio, oisa que be ser produto 

de crime, consistente em 01 motocicleta de cor verde, placa JZL 6476. 

Segundo resto apurado, nas circunstâncias em que ocrime se 

desenvolveu, a equipe da Polícia Militar foi acionada via 190 de que o 

veículo pelo qual o acuado conduzia era produto de furto. Inere-se dos 

autos que, segundo informações prestadas pela vítima Wellintton Ribeiro 

da Silva, este teria deixado a motocicleta estacionada em frente a sua 

residência e, posteriormente perebeu que seu veículo não estava mais no 

local.No entanto ao receber a infromação de que o objeto conduzido era 

produto de furto, o increpado foi conduzisdo para a Delegacia para 

adoção das devidas providências. Ante o exposto, denuncio Ronilso 

Rodrigues de Oliveira, como incurso nas penas do artigo 180 caput do CP, 

requerendo que recebida e autuada esta seja o mesmo citado para 

responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

 Despacho: Vistos etc.Considerando a certidão de fls. 52, resta 

prejudicada a audiência designada ás fls. 47.Defiro o pedido de citação 

editalícia feito pelo MP, e determino a citação do acusado por edital, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Ciência 

ao MP.Decorrido o prazo, façam-se os autos conclusos.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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 31 de agosto de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 31429 Nr: 607-03.2006.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE FRANCISCO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de Revogação da Liberdade Provisória de JOSUÉ FRANCISCO DE 

CARVALHO.Cientifiquem-se o MP e a Defesa.No mais, cumpra-se parte 

final da decisão de fl. 211v, expedindo-se a competente Guia de Execução 

Provisória e encaminhamento da presente ação penal ao Egrégio TJMT 

para apreciação do recurso.Às providências.Sorriso/MT, em 14 de 

setembro de 2018.Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 107303 Nr: 10297-12.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DE LIMA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO, DR. CELIO REIS DE OLIVEIRA 

PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APRESENTE AS ALEGAÇÕES 

FINAIS NOS PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 164384 Nr: 195-86.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 REGIME DE EXCEÇÃO 2017 – CGJ/MT.

Autos n. 195-86.2017.811.0040 (164384)

Reeducando: Cícero Furtado dos Santos.

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Executivo de pena em regular tramitação.

Progressão de regime prevista para 24.12.2020.

DÊ-SE vista à Defesa e depois ao Ministério Público (Resolução nº 

113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de fls. 

73.

Após, REMETAM os autos ao juiz natural para eventual homologação do 

cálculo.

Às providências.

Sinop/MT, 23 de fevereiro de 2017.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 130457 Nr: 5576-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDO VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 DELIBERAÇÃO Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO 

deliberou: 1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que 

toca à sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação 

e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da 

seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ). 2- Para a 

oitiva das testemunhas de acusação e defesa faltantes e interrogatório do 

réu designo o dia 21/02/2019 às 16:30 horas. 3- Sobre a regular intimação 

e presença das testemunhas arroladas pelo MPE, DPE ou Advogado(a) de 

Defesa, Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais previstas 

na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração razoável do 

processo; do sincretismo processual, autorizado expressamente pelo 

art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da cooperação das 

partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento paritário entre 

patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos do Direito 

Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 396-A, do 

CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que caberá 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, aplicando-se, em todo caso, as regras previstas nos 

§1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. . 4- Saem os presentes 

intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com celeridade. Nada mais 

havendo a consignar, às 15:30 foi lavrado o presente termo, que vai 

a s s i n a d o  p e l o s  p r e s e n t e s .  M M .  J u i z : 

____________________________________ Promotor(a) de Justiça: 

____________________________________ Advogado(a)/Defensor(a) 

Púb l i co(a) :  ___________________________________  Réu : 

___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 91589 Nr: 3566-34.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR DAGHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER 
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DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 (...)Por todo o exposto, PRONUNCIO ALTEMIR DAGHETTI, já qualificado, 

pela prática, em tese, do crime previsto no art.121, §2º, incisos II, e IV, 

combinado com o art.14, II, ambos do Código Penal, e por duas vezes, pela 

prática da conduta tipificada no art.344, também do Código Penal, com as 

implicações da Lei 8.072/90.Em consonância com o que determina o §3º, 

do artigo 413, do CPP, mantenho a prisão do acusado, tendo em vista que 

permanecem os motivos de sua segregação cautelar, pois a prisão 

preventiva fora decretada com lastro na garantia da ordem pública, em 

razão do alto grau de periculosidade do agente, revelada pelo seu modus 

operandi, bem como para a garantia da aplicação da lei penal, pois após a 

prática do ato, em tese, criminoso, o acusado evadiu-se do distrito da 

culpa. Além disso, verifica-se depoimento de testemunha inquirida em juízo 

que narrou ameaças proferidas por parte do réu, o que pode prejudicar a 

oitiva dela na Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri. Intime-se 

pessoalmente o réu, bem como, seu advogado via Dje. Dê-se ciência 

pessoal ao nobre membro do MPE..Oficie-se consoante as diretrizes 

alinhavadas na CNGC/MT.Transitada em julgado a presente, remetam-se 

os autos ao Juízo da 1.ª Vara Criminal, face competência privativa a 

Presidência do Tribunal do Júri, ut, Resolução n.º 03/2017/TP. P.R.I.C., 

providenciando-se e expedindo-se o necessário com celeridade.De 

Sorriso/MT, 07 de agosto de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272325 Nr: 2889-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JUIZO DA DIRETORIA DO FORUM DA COMARCA DE 

TANGARA DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TUIM DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842

 Vistos.

Pelo pleito de fls. 108/109, Antônio Conselvan Neto e Maria Geralda 

Conselvan pedem a dilação de prazo para manifestar nos presentes autos 

e carga do Livro Protocolo A-2.

Primeiramente, em apertada síntese, não consta determinação no vertente 

feito para manifestação dos Requerentes que represente necessidade de 

ter carga dos livros, conforme se colhe da determinação de fl. 62-v.

Aliás, as informações solicitadas foram parcialmente apresentadas às fls. 

107/107-v.

De toda sorte, trata-se de processo administrativo disciplinar em que os 

Requerentes não são partes.

No mais, o deferimento de carga do livro para terceiros, alheios à atividade 

do registro público, não encontra ressonância legal, mormente diante da 

interpretação do artigo 125 da CNGC:

Art. 125. Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de 

computação deverão permanecer sempre sob a guarda e 

responsabilidade do Titular do Serviço Notarial ou de Registro, que zelará 

por sua ordem, segurança e conservação.

Não custa ressaltar que o deferimento de carga se deu em favor do 

próprio arguido, ou seja: aquele que reúne, em uma só oportunidade, as 

qualidades de Registrador Público e de sujeito direto da investigação, 

situação jurídica que não se encontra enquadrada os Requerentes.

É lógico que o livro estará a disposição dos requerentes para compulsá-lo 

em cartório, porém, sem carga, haja vista que, como acima elucidado, não 

conta com apoio no ordenamento jurídico.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de fls. 108/109.

Por outro lado, como requerido às fls. 107/107-v, DEFIRO o prazo de trinta 

dias para que Antonio Conselvan Neto e Maria Geralda Conselvan 

apresentem, se localizados, os documentos comprobatórios de 

requerimentos apresentados no Cartório de Registro de Imóveis.

No mais, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fls. 71/71-v.

Logo, ao MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 194847 Nr: 10742-14.2015.811.0055

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: 22ª CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA-MT, CENTRO 

AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção à petição de fls. 457/461, colhe-se que, conforme laudo de fls. 

293/299, o motor em questão fora adquirido na venda judicial promovida 

nos vertentes autos.

Não obstante a divergência com a Carta de Arrematação, o laudo em 

questão não deixa dúvida que a numeração correta do motor refere-se a 

objeto adquirido no vertente feito.

Dentro desse cenário, ainda não havia sido providenciada a baixa no 

Detran por conta da dificuldade na identificação da sucata alienada. Não 

custa lembrar que se trata de objetos que jaziam no pátio do Fórum pela 

não localização/interesse do proprietário em reavê-lo.

Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I – OFICIE-SE ao respectivo Detran para que, no prazo de 05 dias, 

promova a baixa e liberação de todo e qualquer ônus incidente sobre o 

veículo, consignando, ainda, no cadastro do veículo, o gravame de forma 

clara de que foi alienado como “sucata”, vedada a liberação para 

circulação, conforme decisão da fls. 156/156-v.

II – Ainda, conforme interpretação da decisão da fls. 156/156-v, OFICIE-SE 

à Diretoria da Policial Civil de São Paulo para baixa da restrição de 

furto/roubo, consignando o prazo de 05 dias.

III – INTIME-SE o suposto proprietário do veículo, conforme documento de 

fl. 465, para que, seguindo interpretação do ato judicial de fls. 21/22, 

requeira o que entender de direito quanto ao valor depositado nos autos, 

atinente ao veículo em questão, oportunidade em que deverá juntar todos 

os documentos que tenha em mãos para comprovar a propriedade do 

veículo, valendo o silêncio como desinteresse.

 Se não localizado, INTIME-SE por edital, grafando que o silêncio valerá 

como desinteresse.

IV – Como consta alienação fiduciária do veículo, OFICIE-SE ao Detran 

para que, no prazo de 05 dias, informe a instituição financeira alienante.

V – Uma vez identificada a instituição financeira, OFICIE-SE para que, no 

prazo de 05 dias, manifeste nos autos, pugnando o que entender de 

direito sobre o valor arrecadado, valendo o silêncio como desinteresse.

VI – Por fim, a questão da vistoria e liberação do veículo não pode ser 

imposta, já que o objeto do vertente pedido se resume ao entrave pela 

restrição de roubo/furto do motor, sendo certo que, quando da vistoria, a 

cognição do Detran poderá envolver outras situações alheias à vertente 

decisão e ao vertente procedimento.

Então, apenas DETERMINO a vistoria do veículo e encaminhamento do 

respectivo resultado ao presente procedimento, em prazo exíguo.

 Às providências.

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141678 Nr: 1016-21.2012.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA CATARINA ALMEIDA DE JESUS, JORGE 

SILVA DE JESUS, RONER VENTURA DOS SANTOS, LINDOMAR ALVES, 

JOÃO VIEIRA DA SILVA, SEBASTIÃO LUCINDO DA SILVA, MARIA 

ESTÉLIA CARDOSO, ALCIDIO BECKER, MILTON FERREIRA DE SOUZA, 

MARIA APARECIDA DE JESUS, ELISEU FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, 

DORIVALDO CARDOSO, MARIA CLARA DE SOUZA, ELQSANDRO JESUS 

NUNES, MAURA RODRIGUES DA COSTA, JOAQUIM BATISTA DA SILVA, 

JOAQUIM BATISTA DA SILVA, ROSALVES FERREIRA DA SILVA, 

SANDRA ZOCAL DE MATOS, AGENOR BARATELLI, JORGE SIMOA DA 

SILVA, FELIX OLIVEIRA DE JESUS, EDITE FERREIRA DE FRANÇA, 

ADRIANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO, EDISON SILVA DUARTE, JOAO 
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JOSE VENCESLAU, LUCIANO GONSALES, ANDREIA SILVA MENDES, 

JURANDIR SILVA DE JESUS, LUCIMAR GONÇALVES DE SOUZA DA 

SILVA, ELIANDRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA TANGARÁ LTDA, JESSICA 

PEREIRA MACHADO, MARIA SUELI BONATTO, MARCIA DE SOUZA LUIZ, 

ERVANIA DOS SANTOS, VIDAL FILHO, LUIZ MARIANO BRIDI, YASUHIRO 

TANAKA, MARIA CICERA DA SILVA SOUZA, MARCIANA BARBOSA DOS 

SANTOS, ROBERTO M TANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Maria Sueli Bonatto, Cpf: 03547945151, Endereço: 

Rua 60, S/n, Bairro: Jardim San Diego II, Cidade: Tangará da Serra-MT e 

Marcia de Souza Luiz, Cpf: 02857571135, data de nascimento: 

07/06/1987, natural de Cuiaba-MT, Endereço: Rua 09 S/nº, Bairro: Jd. San 

Diego, Cidade: Tangará da Serra-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:em resumo: (...) I-) CITE-SE por edital os confinantes 

Maria Sueli Bonato e Márcia de Souza Luiz, sendo que, desde já, NOMEIO 

curadora especial a digna Defensoria Pública, que deverá ser 

oportunamente INTIMADA para apresentar defesa. (...).

Nome e cargo do digitador:Luciana Palácio Pilatti, Técnica Judiciária.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151984 Nr: 593-27.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EURICO MELLO GOES, MOISES RIBEIRO, 

ILTON SILVA, ODETE DE MELLO GOES DA SILVA, EDVALDO GALDINO DE 

SOUSA, MARIA CICERA DA SILVA SOUZA, OSVALDO NUNES FONSECA, 

CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, CLAUDIA ESTELA DA FONSECA, 

NELSINA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS, MARLENE DA SILVA 

MACHADO, MARCIA DE SOUZA LUIZ, SILVANI DE SOUZA VIEIRA, UEDER 

DE CARVALHO SAMPAIO, SILVIO COSME DOS SANTOS, ELISABETE 

SILVA DE JESUS, FRANCISCO DAS CHAGAS PATRIOLINO DE SOUSA, 

WEBERSON CARVALHO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CARLOS CARPENEDO, IMOBILIARIA 

TANGARÁ LTDA, IVO DALEFFE, RUTE DE LIMA LORENZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 593-27.2013.811.0055

 ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: ANTONIO EURICO MELLO GOES e MOISES RIBEIRO e 

ODETE DE MELLO GOES DA SILVA e EDVALDO GALDINO DE SOUSA e 

MARIA CICERA DA SILVA SOUZA e ILTON SILVA e OSVALDO NUNES 

FONSECA e MARLENE DA SILVA MACHADO e MARCIA DE SOUZA LUIZ e 

CLAUDIA ESTELA DA FONSECA e UEDER DE CARVALHO SAMPAIO e 

SILVANI DE SOUZA VIEIRA e NELSINA BARBOSA DA SILVA DOS 

SANTOS e CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS e WEBERSON 

CARVALHO SAMPAIO e ELISABETE SILVA DE JESUS e FRANCISCO DAS 

CHAGAS PATRIOLINO DE SOUSA e SILVIO COSME DOS SANTOS

PARTE RÉ: ADEMIR CARLOS CARPENEDO e IMOBILIARIA TANGARÁ LTDA 

e IVO DALEFFE e RUTE DE LIMA LORENZETTI

CITANDO(A, S): Ivo Daleffe, Cpf: 10060472987.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/01/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 90.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: ANTONIO EURICO MELLO GOES, CPF nº 

604.654.251-00, residente na Rua 7, Q. 6,San Diego II;MOISES RIBEIRO, 

CPF nº 459.933.351-49, residente na Rua 7, Q. 6, Lote 04, San Diego II; 

ODETE DE MELLO GOES DA SILVA, CPF nº 021.973.611-12, residente na 

Rua 7, Q.6, San Diego II, EDVALDO GALDINO DE SOUZA, CPF nº 

469.093.111-91, residente na Rua 7, Q.6, Jardim San Diego II, MARIA 

CICERA DA SILVA SOUZA, CPF nº 021.185.671-11, residente na Rua 62 

(esquina com a Rua 9), San Diego II; ILTON SILVA, CPF nº 107.166.531-68, 

residente na Rua 62, Q. 6, San Diego II; OSVALDO NUNES FONSECA, 

residente na Rua 62, Q.6, San Diego II; MARLENE DA SILVA MACHADO, 

CPF nº002.460.251-58, residente na Rua 7-B, Q.6, Lt 2, San Diego II; 

MARCIA DE SOUZA LUIZ, CPF nº 028.575.711-35, residente na Rua 9, San 

Diego II; CLÁUDIA ESTELA DA FONSECA, CPF nº 334.396.448-47, 

residente na Rua 7, Q.6, San Diego II; UEDER DE CARVALHO SAMPAIO, 

CPF nº 025.344.291-59, residente na Rua 62-A, San Diego II; SILVANI DE 

SOUZA VIEIRA, CPF nº 010.562.191-90, residente na Rua 7B, San Diego II; 

NELSINA BARBOSA DA SILVA, CPF nº 020.373.201-40, residente na Rua 

9, San Diego II; CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, CPF 

nº076.283.155-34, residente na Rua 9-A, 31-W, San Diego II; WEBERSON 

CARVALHO SAMPAIO, CPF nº 003.876.211-05, residente na Rua 62, 

esquina com Av. Brasil, San Diego II; ELISABETE SILVA DE JESUS, CPF nº 

022.769.971-84, residente na Travessa com a Rua 7ª, San Diego II; 

FRANCISCO DAS CHAGAS PATRIOLINO DE SOUSA, CPF nº 

801.751.393-34, residente na Rua 7, Q.8, San Diego II e SILVIO COSME 

DOS SANTOS, CPF nº 694.803.201-00, residente na Travessa 7, Q.6, San 

Diego II, através da Defensoria Pública do Estado de MT, vem propor a 

Ação Declaratória de Direito de Propriedade por Usucapião Especial 

Urbana Coletiva em face de ADEMIR CARLOS CARPENEDO, nos seguintes 

termos: O requerido diz ser proprietário dos imóveis descritos nos 

endereços dos autores, mas não apresentou documentos comprovando 

sua posse. Em meados de 2006, os requerentes começaram fixar moradia 

nestes endereços, tendo em vista a área estar completamente 

abandonada. O referido imóvel permaneceu abandonado por 

aproximadamente 3 anos, servindo como “boca de fumo” para usuários de 

drogas. Os requerentes começaram a morar no endereço em junho de 

2006, na posse pacífica, permanecendo até os dias atuais (esta ação foi 

protocolada em 2012), estando na área por 6 anos de forma mansa. 

Esclarecem que jamais pagaram qualquer tipo de remuneração ao 

proprietário e sempre residiram neste endereço ininterruptamente, desde a 

construção de suas casas, de forma que o requerido esteve sempre 

sabendo do que estava acontecendo. Muitos dos autores constituíram 

família e têm filhos. O loteamento do imóvel foi dividido pela Prefeitura 

Municipal desta cidade. Requer a seja julgada procedente a ação, para 

reconhecer, por sentença, o direito de propriedade dos requerentes, 

determinando a transferência do imóvel junto à Prefeitura Municipal e 

Cartório de Registro de Imóveis. Valor da causa para efeitos fiscais é de 

R$ 90.000,00.

 DECISÃO em resumo: “(...) I-) JULGO EXTINTO a demanda sem resolução 

do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, em relação aos 

autores já contemplados pelo programa MINHA CASA MINHA VIDA do 

Governo Federal, permanecendo no polo ativo apenas Edvaldo Galdino de 

Souza, Osvaldo Nunes Fonseca, Silvani de Souza Vieira, Nelsina Barbosa 

Silva dos Santos, Weberson Carvalho Sampaio e Francisco Chagas 

Patriolino Sousa. II-) Sem prejuízo da providência anterior, haja vista o 

tempo transcorrido desde a última informação, OFICIE-SE à Prefeitura 

Municipal para que informe precisamente se os autores Edvaldo Galdino 

de Souza, Osvaldo Nunes Fonseca, Silvani de Souza Vieira, Nelsina 

Barbosa Silva dos Santos, Weberson Carvalho Sampaio e Francisco 

Chagas Patriolino Sousa, com as qualificações constantes da exordial, 

foram contemplados com o programa MINHA CASA MINHA VIDA do 

Governo Federal ou qualquer outro programa de moradia, consignando o 

prazo de 15 dias para resposta. Para tanto, a aludida missiva deverá ser 

acompanhada de cópia da inicial, bem como deixar claro que se busca 

informação apenas dos autores ora citados. No mesmo sentido, OFICIE-SE 

à Caixa Econômica Federal, consignando o prazo de 15 dias para 

resposta. Para tanto, a aludida missiva também deverá ser acompanhada 

de cópia da inicial, bem como deixar claro que se busca informação 

apenas dos autores ora citados. Com as respostas, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 15 dias, manifestarem, pugnando o que entenderem de 

direito, mormente para indicar precisamente se houve a perda 
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superveniente do objeto da vertente demanda. Por fim, AO MPE. III-) 

CITE-SE por edital o confinante Ivo Daleffe, sendo que, desde já, NOMEIO 

curadora especial a digna Defensoria Pública, que deverá ser 

oportunamente INTIMADA para apresentar defesa. Após a citação 

editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito. Por 

fim, AO MPE. IV-) INDEFIRO o pedido de extinção anômala da vertente 

demanda por conta do acordo formulado nos Autos n. 

6351-31.2006.811.0055, Código Apolo n. 56858. INTIMEM-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.” Eu, Luciana Palácio Pilatti, Técnica Judiciária., digitei. 

Tangará da Serra - MT, 14 de setembro de 2018.

 Élida Juliane Schneider

Gestora Judiciária

Autorizada pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61615 Nr: 3190-76.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTINAS DAQUI LTDA, REGINALDO 

BARBOSA DE ALMEIDA, SINIVALDO BARBOSA DE ALMEIDA, MARIA 

ROSANGELA RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6.105 OAB/MT

 Certifico que conforme requerido na petição de fl. 176, expedi a guia para 

complementação das diligências do Oficial de Justiça, com data de 

vencimento em 19.09.2018, devendo a parte autora retirá-la no prazo de 

48 horas, tendo em vista a data de vencimento.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173361 Nr: 15032-09.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA BECKER CARIOCA SILVA, MBDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI DOS REIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 15032-09.2014.811.0055 cód. 173361

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ROSANGELA BECKER CARIOCA SILVA

PARTE REQUERIDA: JURACI DOS REIS E SILVA

INTIMANDO(A, S): JURACI DOS REIS E SILVA, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: 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$ 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 (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. Eu, Imerildes Alves de 

Brito Rodrigues, Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285352 Nr: 13341-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDA, MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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:

 Vistos.Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória 

com Antecipação de Tutela proposta por Paula Doroteia Afonso em face 

de Margarida Galeano, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.Alega, em síntese, que a interditanda possui histórico de 

comportamento desde os 18 (dezoito) anos de internação psiquiátrica, 

apresentando mutismo, afeto embotado, comportamento inadequado, não 

tem controle de esfíncter, fica agressiva se contrariada de alguma 

forma.Registra que a capacidade cognitiva da interditanda mostra-se 

prejudicada, tornando-a inapta a estabelecer diretrizes à sua vida 

psicossocial, além de não poder exercer os atos da vida civil.Aduz que 

após o óbito da genitora da interditanda, esta ficou sob os cuidados da 

requerente.Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência nos 

termos formulados na exordial.Com a inicial juntaram os documentos de 

fls. 10/21.Os autos vieram-me conclusos.É o necessário.Decido.Com 

efeito, analisando o pedido de tutela de urgência, verifico que o art. 300, 

caput, do Código de Processo Civil, tem como requisitos, a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.Nesse sentido, tenho que tais 

requisitos legais, no presente feito, encontram-se configurados.Assim, 

vejo presente à probabilidade do direito, que se caracteriza pela 

verossimilhança das alegações apresentadas na inicial, por meio da 

exposição fática aliada ao relatório médico de fl. 21, que, corroboram, 

nesta oportunidade, a necessidade da concessão da tutela jurisdicional 

requerida nos autos, uma vez que a interditanda apresenta “histórico de 

comportamento desde os 18 (dezoito) anos de internação psiquiátrica, 

apresentando mutismo, afeto embotado, comportamento inadequado, não 

tem controle de esfíncter, fica agressiva se contrariada de alguma 

forma.”..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 254417 Nr: 20187-85.2017.811.0055

 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: SLDSS, CLDSM, JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário proposta por Silvany Luciano 

da Silva e Outros em relação aos bens deixados pelo falecimento da Sra. 

Maria Barbara da Silva.

A inicial veio acompanhada das primeiras declarações com plano de 

partilha amigável, sendo todos os herdeiros maiores e capazes (fls. 

04/05).

Foram juntadas as declarações de hipossuficiência, documentos pessoais 

do viúvo e dos herdeiros (fls. 09, 14/37), atestado de óbito e documentos 

pessoais do de cujus (fls. 10/12), documentos referentes aos bens 

deixados pela falecida (fls. 45/50), além da Guia de Informação e 

Apuração de ITCD, juntamente com comprovante de isenção do respectivo 

imposto (fls. 53/57).

Certidão de inexistência de testamento deixado pela autora da herança (fl. 

62).

Certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal (fls. 74/78).

Assim vejo que a homologação do feito é medida que se impõe.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 659, 

do CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a 

partilha de fls. 04/05, relativa aos bens deixados pelo falecimento de Maria 

Barbara da Silva, atribuindo a meação e aos herdeiros os seus 

respectivos quinhões hereditários em todos os bens descritos nestes 

autos, o que faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

 Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Formal de Partilha e 

as Cartas de Adjudicações, fornecendo às partes interessadas as peças 

necessárias, nos termos do artigo 659, § 2º do CPC.

Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 53153 Nr: 2851-54.2006.811.0055

 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: VALERIANO ALMODI MARTINS, NADIR ALMODI 

DOMINGUES, SAMIRA MAHMUD ALAWI MARTINS, JOÃO ANTONIO 

ALMODI MARTINS, VALÉRIA MARTINS, JOÃO KENNEDY PEREIRA 

MARTINS, CAROLINA MARTINS DE MENEZES, PEDRO HENRIQUE MARTINS 

DE MENEZES, FERNANDA MARTINS DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALERIANO MARTINS 

DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Pedido de Sobrepartilha de Bens deixados pelo de cujus 

Valeriano Martins Domingues.

Verifico que foi devidamente apresentada a relação dos herdeiros e 

descritos os bens a serem partilhados, bem como exibido o plano de 

partilha amigável (fls. 276/278).

Juntada de procurações da viúva meeira e herdeiros (fls. 285/286) bem 

como cópia da matrícula do imóvel a ser sobrepartilhado (fls. 291)

Certidões negativas de inexistência de débitos fiscais das Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal (fls. 309, 315/316).

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 659 

c.c 669, do CPC., HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais 

efeitos a sobrepartilha de fls. 277, relativa ao bem deixado pelo 

falecimento do Sr. Valeriano Martins Domingues, atribuindo a meação e 

aos herdeiros os seus respectivos quinhões hereditários em todos os 

bens descritos nestes autos, o que faço com fundamento no artigo 659, 

do CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

 Custas pela parte requerente, contudo anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratutita.

Publique-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Formal de Partilha, 

fornecendo à parte interessada as peças necessárias, nos termos do 

artigo 659, § 2º do CPC.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para o devido lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura 

incidentes, nos termos do § 2º, do artigo 662, do CPC.

Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261293 Nr: 25850-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI CARLOS DEBORTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE ANGHINONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

parterequerida para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª 

Vara Cível a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra 

devidamente confeccionado na contracapa dos autos, para as 

providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274639 Nr: 4692-64.2018.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes nos autos Código nº 

277021, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274051 Nr: 4309-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes nos autos Código nº 

277021, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152789 Nr: 1451-58.2013.811.0055

 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: VRM, GSM, LAM, SMMMS, DMM, CYMM, MALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, ALEX WILLIAN CANDIOTO - OAB:49.960/PR, BRUNO 

SZCZEPANSKI SILVESTRIN - OAB:39395/PR, Cristiano Ytiro Marques 

Mukai - OAB:, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - OAB:5052, Diego 

Marques Mukai - OAB:, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT, Paula Caroline Ferrarini - OAB:13321/MT, Suellen 

Mayumi M. Mukai - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Analisando o petitório retro vejo que não merece acolhimento, posto que 

as partes firmaram acordo quanto a partilha dos bens, sendo este 

devidamente homologado por este juízo (fls. 193/198).

Deste modo, a parte querendo deverá propor ação adequada, não sendo 

nesta ação de inventário o rito pertinente para formular os requerimentos 

(fls. 270/273).

Por outro lado, observo que a inventariante, devidamente intimada para 

proceder com a retificação das últimas declarações e juntada de 

documentos, não vem cumprindo com seu encargo.

Posto isso, intime-se a inventariante para cumprir integralmente a decisão 

de fls. 198 e 255, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de remoção do 

cargo.

 Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 192170 Nr: 8591-75.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca, bem como o 

parecer ministerial de fl. 67, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos o acordo realizado entre as partes às fls. 64/64-v, 

referente a exoneração de alimentos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de Justiça Gratuita.

Publique-se. Cumpra-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243785 Nr: 11828-49.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MORAIS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANA ADAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHAEL RODRIGO DA SILVA 

GRAÇA - OAB:18970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 11828-49.2017.811.0055 cód. 243785

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DIEGO MORAIS DE ARAUJO

PARTE REQUERIDA: DAYANA ADAMS

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Dayana Adams, Cpf: 01737446138, Rg: 

15063747 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), enfermeira, 

Endereço: Rua das Pérolas, Nº 500, Bairro: Bosque da Saúde, Cidade: 

Cuiabá-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: 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$ 752,80 (setecentos e cinquenta e dois 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$ 380,40 

(trezentos e oitenta reais e quarenta 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. Eu, Imerildes Alves de 

Brito Rodrigues, Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136364 Nr: 6611-35.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM - BV FINACEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA - 

OAB:13313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:167.974/OAB MT, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:13.577-A/MT

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 261/267 apresentados 

pelo exequente são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo o 

executado para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275358 Nr: 5273-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MARACANAÚ-CE, NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E 

FARMACEUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DE SÁ BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LICURGO - 
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OAB:10.144-CE, VALMIR PONTES FILHO - OAB:2310/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o teor da certidão retro, nos termos da legislação em 

vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.4.1, impulsiono os presentes 

autos e intimo a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287698 Nr: 15363-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ainda falta o pagamento dos emolumentos do distribuidor 

pelo exequente. Sendo assim, intimo-o para depositar a quantia de R$ 

110,19 na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, juntando o comprovante nos 

autos, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278127 Nr: 7498-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO, JDC.BARRA DO 

BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joari Teixeira de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:30.820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, antes da carga do mandado para o oficial de justiça, intimo a 

requerente para efetuar o pagamento das custas processuais descritas 

em fl. 11, no prazo de 5 dias, sendo advertida 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.: 284574 Nr: 12738-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRENHAGO & CIA LTDA, MILTON TRENHAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI JOAO FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta de Citação pelo motivo 

"desconhecido", 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.: 283615 Nr: 11970-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A, JDC.BELO 

HORIZONTE-MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DECIOLANDIA LTDA, Fabiano 

Benderovicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA OLIVEIRA LIMA 

PORTO GURGEL - OAB:2712, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o teor da certidão retro, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.4.1, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias, sendo advertida 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.: 289844 Nr: 16940-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PORTO DOS GAÚCHOS-MT JUÍZO DA VARA 

ÚNICA, ESPOLIO DE BENEDITO FACE VERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON LUIZ GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR MURAD SOBRINHO - 

OAB:6839-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias providenciar o pagamento de uma diligência ao 

Oficial de Justiça, no Jardim Rio Preto, 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.: 277415 Nr: 6911-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME, ALINE DEON, AGRÍCOLA ELO 

VERDE COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL DE ORLEANS E 

BRAGANÇA - OAB:SP 282.419-A, GIOVANNA MARSSARI - 

OAB:OAB/SP 311015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que, haja vista a indicação de bem a penhora em fls. 71/103 

pelos executados, intimo o requerente para se manifestar, no prazo de 5 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 110846 Nr: 1084-73.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, ELAINE AYRES BARROS - OAB:2402, JOSÉ FREDERICO 

FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL - 

OAB:2412, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, Karlla Christine Coelho Fernandes Carvalho - 

OAB:8852/MT, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A

 Certifico que, tendo em vista a apresentação de proposta de honorários 

periciais no importe de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), intimo as 

partes para se manifestarem a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

frisando que o pagamento do referido montante ficará a cargo da parte 

executada, conforme dispoe a decisão de fls. 421/424.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9212 Nr: 1883-68.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA., SILVINO INACIO 

VIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO INACIO VIER, HENRIQUE ALVES 

BALLEJO, SERRA AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:OAB/MT5717, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 680/683 apresentados 

pela Bungue Alimentos S.A. são tempestivos. Sendo assim, em razão de 

possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo 

o exequente Silvino Inácio Vier para se manifestar, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 110841 Nr: 1079-51.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Certifico que, tendo em vista a apresentação de proposta de honorários 

periciais no importe de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), intimo as 

partes para se manifestarem a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo que o pagamento ficará a cargo da parte executada, conforme 

decisão de fls. 284/287.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 110843 Nr: 1083-88.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PIRES DE MELLO - 

OAB:18214/O, ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 35.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Certifico que, tendo em vista a apresentação da proposta de honorários 

periciais no importe de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), intimo a parte 

executada para efetuar o pagamento do referido montante, no prazo de 72 

horas, sob pena de ficar entendido que houve desistência do pedido de 

desmembramento para redução da penhora, nos termos da decisão de fls. 

901/908.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147845 Nr: 7679-83.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO VERSI SEQUINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE SOARES CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/MT 3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525, ALEXANDRINA JULIANA CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O, THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Certifico que intimo as partes para providenciarem a juntada aos 

presentes autos dos documentos mencionados no Ofício nº. 

1382/2018/IPC, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232175 Nr: 21162-44.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE LEITE MINOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 21162-44.2016.811.0055 cód. 232175

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE MINOZZO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Eliane Leite Minozzo, Cpf: 

13889389104 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Ismael J. 

Nascimenton° 1822, Bairro: Dj.tangara, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: 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$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 312,95 (trezentos e 

doze reais e noventa e cinco centavos), 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. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183340 Nr: 1414-60.2015.811.0055

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

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO INACIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1414-60.2015.811.0055 CÓD. 183340

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ROGERIO INACIO DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Rogerio Inacio dos Santos, Cpf: 

95444220130, Rg: 14386658 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua L Nº1829-n, Bairro: Jardim Novo Taruma ii, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: 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$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 312,95 (trezentos e 

doze reais e noventa e cinco centavos), 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. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191038 Nr: 7559-35.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HM VEICULOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7559-35.2015.811.0055 cód. 191038

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: HM VEICULOS LTDA ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Hm Veiculos Ltda Me, CNPJ: 

07359493000108, brasileiro(a), Endereço: Rua Manoel Gomes de Souza 

(14-A)587-w, Bairro: Jardim Tangara ii, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: 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$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 312,95 (trezentos e 

doze reais e noventa e cinco centavos), 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. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236156 Nr: 2776-29.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MEIRA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2776-29.2017.811.0055 cód. 236156

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: EDSON MEIRA LOBO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Edson Meira Lobo, Cpf: 46032584100 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Cinco (05) N°1844-w, Bairro: Jd. 

America, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: 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$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 312,95 (trezentos e 

doze reais e noventa e cinco centavos), 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), 
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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. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180877 Nr: 22850-12.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SIMÃO PERAZOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 22850-12.2014.811.0055 cód. 180877

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ANTONIO SIMÃO PERAZOLO

INTIMANDO(A, S): ANTONIO SIMÃO PERAZOLO, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: 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$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 312,95 (trezentos e 

doze reais e noventa e cinco centavos), 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. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52839 Nr: 2535-41.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2535-41.2006.811.0055 cód. 52839

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA NACIONAL

PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): José Carlos da Silva, Cpf: 

17287413191 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), agricultor, Endereço: Rua 

Antonio Batista da Costa, 472-E, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: 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$ 1.787,15 (mil setecentos e oitenta e sete reais e quinze centavos). Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 843,35 (oitocentos e 

quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 943,80 (novecentos e quarenta e três 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. Eu, Imerildes Alves de 

Brito Rodrigues, Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231626 Nr: 20395-06.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOREM LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 20395-06.2016.811.0055 cód. 231626

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: LOREM LOPES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Lorem Lopes da Silva, Cpf: 

02759187187 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Nefestes de 

Carvalho,n° 993- e, Bairro: Jardim do Sul, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: 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$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 312,95 (trezentos e 

doze reais e noventa e cinco centavos), 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. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231260 Nr: 19895-37.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINON PEREIRA COUTO, EDSON J. DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 19895-37.2016.811.0055 CÓD. 231260

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: EDINON PEREIRA COUTO e EDSON J. DOS SANTOS

 INTIMANDO(A, S): EDINON PEREIRA COUTO e EDSON J. DOS SANTOS, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: 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$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 312,95 (trezentos e 

doze reais e noventa e cinco centavos), 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. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235463 Nr: 1761-25.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILSON DE OLIVEIRA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1761-25.2017.811.0055 cód. 235463

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ANILSON DE OLIVEIRA XAVIER

INTIMANDO(A, S): ANILSON DE OLIVEIRA XAVIER, atualmente em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: 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$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 312,95 (trezentos e 

doze reais e noventa e cinco centavos), 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 
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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. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238926 Nr: 6371-36.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DA COSTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6371-36.2017.811.0055 cód. 238926

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DA COSTA SOARES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ana Maria da Costa Soares, Cpf: 

82588856187, Rg: 116.423 SSP MT Filiação: Natal Dornelas e Dalva 

Rodrigues da Costa, brasileiro(a), solteiro(a), vendedora, Endereço: Rua 

20-A, Nº 80W, Bairro: Jd. Amélia, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: 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$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 312,95 (trezentos e 

doze reais e noventa e cinco centavos), 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. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231539 Nr: 20259-09.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 20259-09.2016.811.0055 cód. 231539

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MARIA VIEIRA DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Maria Vieira dos Santos, Cpf: 

65488288104, Rg: 997916 ssp MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 

15-A Nº 292-W, Bairro: Jardim do Lago, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: 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$ 449,18 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 312,95 (trezentos e 

doze reais e noventa e cinco centavos), 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. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135608 Nr: 5775-62.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 
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em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 184296 Nr: 2189-75.2015.811.0055

 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: ANADIR DE OLIVEIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER MEDEIROS DE MOURA - 

OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

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

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Por fim, 

DETERMINO o imediato cancelamento do benefício implantado em favor da 

requerente.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se com 

as anotações e baixas de estilo e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152927 Nr: 1593-62.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 139036 Nr: 9486-75.2011.811.0055

 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: FRANCISCO SALES DA SILVA, MARIA AMELIA 

DANTAS 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:

 ... 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135725 Nr: 5918-51.2011.811.0055

 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: PAULINO PEREIRA DA COSTA

 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,

Considerando o certificado À fl. 123, destituo o Dr. Nelson Luiz da Cruz 

Júnior para realização de perícia, devendo o mesmo ser notificado da 

referida destituição.

 Por conseguinte, nomeio o médico ortopedista Dr. Eli Ambrósio do 

Nascimento – CRM 5112/MT para a realização de perícia nos autos, 

servindo escrupulosamente o múnus independente de compromisso.

Intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (tinta) dias a contar da 

data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão dos quesitos apresentados pelas partes (fls. 61 e 79), 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.
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O perito nomeado deverá ser cientificado, ainda, do teor da decisão de fls. 

75/77.

Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistente técnico, sendo estes últimos por carta. Juntado o laudo, digam 

as partes no pra de 10 (dez) dias, inclusive sobre a necessidade de 

outras provas,

As providências.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119770 Nr: 9649-26.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: OTACIANO MARIANO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO APARECIDO LEMES, IRINEU ANTÔNIO 

VAZ, LOIR VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, acerca da 

certidão do oficial de justiça: Autos: 119770 5ª Vara cível Excelentíssimo 

Sr. Juiz de Direito da 5ª vara cível desta Comarca Manoel Reis Cangussu 

Ribeiro, Oficial de Justiça, lotado nesta Comarca vem respeitosamente a 

presença de vossa Excelência em resposta ao despacho das informar o 

que segue A área avaliada conforme auto de avaliação fora de 

54,hectares e 45 ares, conforme informada no r. mandado. E a informação 

tangará da Serra, 31/08/ 2018 Manoel Reis Cangussu Ribeiro Oficial de 

Justiça- Avaliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184341 Nr: 2227-87.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PARESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/MT 8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa 

nos sentido de intimar o Advogado da parte autora, para se querer 

impugnar a contestação apresentada pela Defensoria Pública, tendo em 

vista que a mesma foi nomeada como curador especial da parte requerida, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59399 Nr: 1029-93.2007.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: SONIA DAS DORES RODRIGUES, ANTONIO WAGNER 

ZAGO, MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DALLA ROZA - 

OAB:11204/MT, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - 

OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, Hudson Figeuiredo Serrou Barbosa - OAB:11370

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE AUTORA ACOSTADA AS FLS. 921-923, 

ONDE ESTA APRESENTANDO IMPUGNAÇÃO AOS CALCULOS 

ACOSTADO AS FLS., 917/920, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 195049 Nr: 10872-04.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRÉ ART PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDIE MONIQUE BIRCK POLINSKI

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Cuia-ba-MT, 

acostada as fls. 55/58 , no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 244620 Nr: 12470-22.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Comodoro-Mt, 

acostada as fls. 77/80 verso, onde foi negativa, no prazo le-gal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283463 Nr: 11840-29.2018.811.0055

 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: DIVINO ADÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A, TIM 

CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, FELIPE GAZOLA 

VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 16846 A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada pela parte requerida Banco Santander Brasil, 

acostada as fls. 79/107, aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228889 Nr: 17552-68.2016.811.0055

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COM. E INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, ANTONIO ANDERSON 

MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Vistos,

Considerando-se as condutas relatadas pelo Oficial de Justiça dando 

conta de comportamentos do representante da empresa executada 

visando obstar o prosseguimento da execução, com fulcro no artigo 846, 

aplicado analógicamente, defiro o pedido de arrombamento para remoção 

e adjudicação dos bens penhorados.

Requisite-se apoio da força policial, para auxiliar os Oficiais de Justiça.

Expeça-se o necessário.
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1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 189053 Nr: 5900-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorraine Pamela Pedrosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Vistos,

Designo audiência de justificação para o dia 24 de setembro de 2018, às 

13h 40min.

Procedam-se as intimações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 287283 Nr: 14997-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO SAMIR FREITAS DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 Vistos,

Tendo em vista o preenchimento dos requisitos para a progressão de 

regime, designo audiência admonitória para o dia 17 de setembro de 2018, 

às 13h 15min.

Antes da audiência deverá o Gestor certificar se o reeducando possui 

mandados de prisão em aberto junto ao BNMP.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 139314 Nr: 9782-97.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO MONTEIRO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Certifico, em cumprimento à Ordem de Serviço 01/2018, que diante da 

juntada dos documentos de fls. 355, 362/366 e 446/451, , em que a 

unidade prisional comprova 33,98 dias remidos pelo reeducando, 

encaminho estes autos ao patrono do reeducando e posteriormente ao 

Ministério Publico, para manifestação em até 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 224639 Nr: 13970-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIMIRO BORDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Certifico que nesta data entrei em contato com o patrono do réu, dr. 

Fernando de Cássio Mello, a fim de intimá-lo acerca da juntada de cota 

ministerial de fl. Retro, bem como afirmou que compareceria na secretaria 

para ciencia.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 179965 Nr: 21935-60.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO JEFFERSON DE ANDRADE 

ZACARKIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL DANIALLEN DO 

AMARAL GOMES - OAB:OAB/MT 18323, TASSIA DE AZEVEDO 

BORGES TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES 

FINAIS , NO PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 221665 Nr: 11422-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS GUSTAVO UHLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, VALDOMIRO 

JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 Autos nº: 11422-62.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 221665.

Vistos etc.

1. Considerando o pleito acostado pela Defesa às fls. 173, bem como os 

documentos comprobatórios juntados aos autos (fls. 174/175), pugnando 

por nova data para realização da audiência retro designada às fls. 

162/162 verso, ante a uma viagem já agendada pelos Advogados e com 

passagens compradas, em data anterior à tomada de ciência da data da 

referida audiência, DEFIRO o pleito, razão pela qual, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, 

às 16h20min.

2. INTIME-SE o réu, para comparecimento, sob pena de revelia, a fim de 

ser interrogado.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 01-E) e na resposta (fls. 80/85).

4. Tocante à testemunha arrolada pela assistência de acusação às fls. 

140 verso, INTIME-SE para comparecimento consignando que, na ocasião, 

após ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, somente 

caso este Juízo entenda imprescindível, a ouvirá como testemunha do 

Juízo.

5. Tocante à testemunha Lauriana Stasiak, à vista da certidão de fls. 170, 

EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Sapezal/MT., com a finalidade 

de proceder à sua oitiva, consignando o prazo de quarenta (40) dias para 

cumprimento e INTIMANDO-SE ambas as partes acerca da remessa da 

deprecada.

6. CIÊNCIA ao Ministério Público, à Assistência de Acusação e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 05 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 180475 Nr: 22378-11.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO MARTINS DE SOUZA, OSMIR 

MARTINS DE SOUZA, Carlos Eduardo dos Santos Ladeia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Autos nº: 22378-11.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 180475.

 Vistos.

 1) Considerando que, por força da Portaria nº 629/2018-PRES, de 

10/05/2018 se estabeleceu o horário de expediente forense no dia 

27/06/2018 das 8:00 horas às 12:00 horas, no âmbito da Justiça Estadual, 

em virtude do jogo Brasil X Sérvia, REDESIGNO a audiência designada às 

fls. para o dia 06 de novembro de 2018, às 16h50min.

 2) INTIMEM-SE os réus para comparecimento, a fim de serem 

interrogados, sob pena de revelia.

 3) INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 06 verso), na resposta dos réus 
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Onivaldo e Osmir (fls. 96), bem como, na manifestação da Defensoria 

Pública em favor odo réu Carlos Eduardo (fls. 111).

 3.1) Com relação à testemunha servidor público (Diretor da SEMA), 

COMUNIQUE-SE ao superior hierárquico, conforme preconiza o artigo 221, 

§ 3º, do CPP.

 4) ABRA-SE VISTA dos autos à Defensoria Pública para, no prazo de 

cinco (05) dias, se manifestar acerca da certidão de fls. 125, no tocante à 

testemunha Elisvaldo Mantovani, pugnando o que entender de direito, sob 

pena de preclusão.

 5) CUMPRA-SE, igualmente, o disposto no item “7” de fls. 114

 6) CIÊNCIA ao Ministério Público, à Defesa dos réus Onivaldo e Osmir e à 

Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 12 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002143-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

ISMAEL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 26/11/2018, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011400-72.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA MARIA COELHO FERNANDES (EXEQUENTE)

KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA LIRA (EXECUTADO)

MARA RUBIA MEDEIROS (EXECUTADO)

JULIANO SGUIZARDI (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Sem prejuízo da determinação supra, OFICIE-SE a Conta Única do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, a fim de solicitar informações quanto a 

vinculação dos valores bloqueados no ID 6205586. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 05 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA SILVA SIMIONI (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001172-16.2017.8.11.0055 Autor (a): Bruna da Silva Simioni 

Réu: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar suscitada porque 

considero ser despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do 

caso em epígrafe, especialmente porque as assinaturas a serem 

contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor total de R$ 131,30 (cento e trinta e um reais e trinta 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em 

questão por não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado entre as partes, 

bem como há juntada de cópia de documentos pessoais entregues na 

contratação, em papel timbrado da empresa, com assinatura semelhante 

aos juntados com a petição inicial. Neste contexto, entendo o método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Reitero, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e na contestação pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. Assim, sem 

maiores digressões, comprova-se a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio 
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jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento, legítima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ademais, 

considerando existente a relação jurídica entre autora e ré, bem como 

demonstrado o inadimplemento pela primeira, necessário é a procedência 

do pedido contraposto, devendo a parte autora ser compelida ao 

pagamento das faturas pendentes. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a 

litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da 

verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, 

opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré 

para condenar a autora ao pagamento das faturas inadimplidas que 

perfazem a monta de R$ 131,30 (cento e trinta e um reais e trinta 

centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do respectivo 

vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação. Ademais, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condeno ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ALVES LOPES (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001659-49.2018.8.11.0055 Autor (a): Wanderson Alves Lopes 

Ré (u): Banco Bradescard S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

WANDERSON ALVES LOPES em face de BANCO BRADESCARD S/A. 

Verifico que há pedido de desistência da tutela jurisdicional pleiteada (cf. 

ID n. 15086656). Todavia, deixo de acolhê-lo tendo em vista a dicção do 

enunciado de n. 90 do FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 90 – A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). (grifo nosso) Neste ínterim, compulsando os autos, 

inclusive analisando a defesa apresentada pelo promovido e documentos 

ali acostados vislumbro no presente litígio a existência de litigância de 

má-fé por parte do autor, frente à notória alteração na realidade dos fatos, 

o que dá ensejo à sua condenação, nos termos dos arts. 79 e 80, II do 

Código de Processo Civil. Outrossim, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superada a preliminar suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos que a parte autora 

foi negativada por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 123,05 

(cento e vinte e três reais e cinco centavos), como prova certidão de 

restrição anexa aos autos. Todavia, afirma peremptoriamente a parte 

autora que desconhece a dívida em questão, por não ter contratado o 

serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no 

cadastro de devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu 

danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi 

devida, vez que a parte autora não promoveu os pagamentos decorrentes 

do serviço contratado. Assim, havendo negativa de contratação, cabe à 

ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à 

contestação) a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato 

entabulado entre as partes (ID n. 14969709), devidamente assinado pela 

autora (assinatura idêntica a juntada ao petitório inicial, sublinhe-se). 

Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência 

da citada relação jurídica. Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 
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análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se a existência 

de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a 

existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Por fim, ainda, analisando as provas trazidas 

pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a 

litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da 

verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condenar ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5]. Sem custas nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DA SILVA (REQUERENTE)

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 13 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA GABRIELA KNOPF DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN (ADVOGADO(A))

JOEL MARCOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Designe-se nova data para audiência de conciliação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 14 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo (ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES (REQUERENTE)

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 14 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES (ADVOGADO(A))
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DERNIVAL ROCHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Tratando-se de execução de título extrajudicial o prazo para 

oferecimento de embargos, em caso de penhora, é a data designada para 

realização de audiência de conciliação. Assim, torno sem efeito a certidão 

do ID 15326307, determinando a designação de data para realização de 

audiência de conciliação, nos termos do artigo 53, § 3º, da Lei 9.99/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 14 

de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-40.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ARAUJO ESTEVES (REQUERENTE)

LEANDRO GOMES DALLAZEM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 14 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ROSA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

VISTOS. Intime-se a parte adversa a fim de que se manifeste sobre os 

embargos opostos nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2º, 

do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 14 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000805-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Defiro a cota ministerial do ID 15262017. Cumpra-se conforme 

requerido, devendo ser intimada a Sra. Kris B. Gonaçalves Capellari para 

adoção das providências cabíveis para doação dos medicamentos, 

medicante comprovação nos autos. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 14 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011390-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CAETANO LOCATELLI (EXEQUENTE)

JOSELIA DE SOUZA ERMITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JOSE SOMAVILLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(10 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTOS FIRMINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, querendo, oferecer impugnação a 

contestação, no prazo de 5 dias. Após, conclusos para designação de 

audiência de instrução ou análise de possibilidade de julgamento 

antecipado. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR CEVADA DE MORAES (REQUERENTE)

Marco Antonio de Mello (ADVOGADO(A))

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO (ADVOGADO(A))

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 15302382 ARQUIVEM-SE os autos 

com as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 14 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000823-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON PIRIS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 15310221. Oficie-se conforme requerido. 

Com a resposta, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 14 

de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PIRES DE CARVALHO (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de Setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001378-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000848-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JHENYFER KENNY DOS SANTOS DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000804-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001366-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO YABAR SANCHEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 14 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000735-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DIAS DA GAMA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO (ADVOGADO(A))

LUIZ PAULO STUCHI MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes, por meio de seus procuradores, para Audiência de 
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conciliação designada para o dia 26 de Novembro de 2018, ás 13h45min.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002152-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial dos reclamados, a fim de 

que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestem acerca do 

conteúdo da petição inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, 

certifique-se e tornem conclusos para análise do pedido de tutela de 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 17 de setembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011303-96.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO RIVELINI DE GODOI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de Setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN (ADVOGADO(A))

ADRIANO MARCELO NORA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de penhora on line, restam 

algumas considerações a serem feitas, a fim de se evitar excesso de 

execução. Analisando os autos, verifica-se que inicialmente o exequente 

requereu o cumprimento de sentença pelo valor de R$ 14.946,63 (ID 

13637728). Devidamente intimada, a executada efetuou o pagamento do 

valor de R$ 9.696,84 (ID 14480869). Posteriormente o reclamante pugnou 

pelo prosseguimento da execução em relação ao saldo remanescente no 

valor de R$ 5.456,50. Contudo, pela análise das manifestações do próprio 

reclamante, verifica-se que o valor executado inicialmente no pedido do ID 

13637728 não condiz com o cálculos apresentados pelo próprio autor nos 

Ids 13637746 e 13637753. O exequente apresentou dois cálculos, sendo 

o primeiro (ID 13637746) referente à condenação pela devolução do valor 

pago indevidamente, com repetição de indébito no valor de R$ 5.182,86 e o 

segundo alusivo aos valores referentes aos danos morais no valor de R$ 

4.580,91, ambos já devidamente atualizados. Ou seja, pelo simples cálculo 

aritmético, chega-se a um total de R$ 9.763,77 e não ao valor de R$ 

14.946,63, conforme consta no pedido de cumprimento de sentença. E 

levando-se em consideração o valor já depositado pelo executado (R$ 

9.696,84 – ID 14480869), conclui-se que haveria um saldo remanescente 

de apenas R$ 66,93. Tudo isso se conclui, repita-se, diante dos cálculos 

apresentados pelo próprio exequente nos autos. Assim sendo, para que 

seja apreciado o pedido do Id 15168119, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 10 dias, apresentar planilha atualizada do valor remanescente 

que entende ser devido, devendo, para tanto, trazer aos autos todos os 

valores devidamente descriminados, sob pena de ser considerada 

satisfeita a obrigação. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de setembro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012420-88.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL AYALA MENEGUETTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BRUNO DE LIMA FEITOSA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 13 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002140-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 26 de Novembro de 2018, ás 14h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002078-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH (ADVOGADO(A))

NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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RUBIA ARGENTA DEON (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 12 de Novembro de 2018, ás 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002151-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE APARECIDA DA GUIA LIMA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 26 de Novembro de 2018, ás 17h00min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002156-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

LUCIMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

INDEFIRO pedido de tutela de urgência para retirada no nome da 

reclamante dos cadastros restritivos de crédito, uma vez que referida 

providência já foi objeto de julgamento nos autos do Processo código nº 

141373, em trâmite na 1ª Vara Cível desta comarca, já alcançada pela 

coisa julgada. Deve a parte interessada requerer o cumprimento da 

sentença ou as providências que entender cabíveis naqueles autos. 

Assim, a presente demanda terá o mérito analisado tão somente com 

relação ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de setembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012164-48.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES (ADVOGADO(A))

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO BUENO (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTIANE GOMES VILARINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

CLEIDE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

VISTOS. Considerando o teor da petição de id 15319389 e documento de 

id 15319500, defiro o pedido de redesignação de audiência preliminar. 

Providencie-se novo agendamento de Audiência de Conciliação, bem como 

a citação e intimações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra - MT, 17 de Setembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNNO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

Vistos. Intime-se a parte requerida a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste acerca da contra proposta apresentada no id 

15253643. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tangará da 

Serra - MT, 17 de Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011115-06.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RITA SERAFIM GOMES (REQUERENTE)
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PABLO AILTON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- MT (REQUERIDO)

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os dados bancários indicados nos autos são de pessoa 

física, Sra. Rosangela Gomes da Costa, o que impede esta Servidora de 

exepir o competente Alvará. INTIMO a Parte Reclamante para requerer o 

que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

LUANA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011193-97.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON WIEDERKEHR (EXEQUENTE)

FELIPE BEDIN BIASOTTO (ADVOGADO(A))

JAIR WIEDERKEHR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISAUTO COMERCIO DE SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o executado para, no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas, manifestar sobre o pedido do Id 15327753. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 17 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002150-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 5º da Lei nº 12.153/2009, as pessoas 

jurídicas de direito público somente podem figurar no polo passivo de 

ações que tramitem perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, não 

no polo ativo. Como consequência, este Juizado Especial não detém 

competência para cumprimento de cartas precatórias em que o Estado, no 

processo de origem, figure no polo ativo. Assim sendo, tendo em vista a 

natureza da demanda na origem (Execução Fiscal) determino a 

redistribuição da presente à 4ª Vara Cível desta Comarca, para o devido 

cumprimento. Promovam-se as baixas necessárias. Comunique-se ao 

Juízo deprecante, comunicando-se a redistribuição. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 17 de Setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 199760 Nr: 14624-81.2015.811.0055

 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): OSMAIR CARVALHO BENÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674

 Nos termos do artigo 70 da Lei 9.099/95, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 03 de outubro de 2018, às 08h45min.

Rodrigo Ascari Soares

Conciliador Designado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 246450 Nr: 13920-97.2017.811.0055

 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): TATIANE KELLE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - 

OAB:OAB/MT: 15.877

 Nos termos do artigo 70 da Lei nº 9.099/95, designo audiência de 

conciliação para o dia 02/10/2018 às 16h15min.

Paula Ketllyn Campos Nascimento

Conciliadora

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001991-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE SUELI DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA - MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

MANDADO DE EXECUÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ 

ANGELO JUDAI JUNIOR NÚMERO DO PROCESSO: 

1001991-16.2018.11.0055 (PJE) CREDOR (A, ES, AS): P. K. CAMPOS 

NASCIMENTO - ME. DEVEDOR (A, ES, AS): VIVIANE SUELI DA SILVA, Rua 

C, S/N, Quadra 08, Lote 11, Bairro: Jardim Bela Vista, Tangará da 

Serra–MT,CEP: 78.300-000. VALOR DO DÉBITO: R$ 525,54 (Quinhentos e 

vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, por todo o conteúdo do despacho e 

da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, bem assim para que Pague, no prazo de 3 

(três) dias, o Principal e Acessórios Legais, no valor acima indicado, ou 

ofereça bens à penhora, suficientes para assegurar a totalidade do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados bens, tantos quantos bastem 

para a satisfação integral da execução. OBSERVAÇÃO: Este processo 

tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada.. Tangará da Serra - MT, 17 de setembro de 

2018. Luciana Tognon Gestora Judiciaria Sede do juizado e Informações: 

Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, Nº 1220N Bairro: Jardim 

Mirante Cidade: Tangará da Serra - MT CEP: 78300-000 Fone: (65) 

3326-1219 JMC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002157-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

MARIA DA PENHA DE FREITAS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c.c. pedido de danos morais e pedido 

liminar para que seja determinado o cancelamento do seguro em seu 

nome, bem como a suspensão dos descontos referente ao contrato em 

sua conta corrente. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. A reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, os 

descontos em sua conta correntes são indevidos. A afirmação da 

reclamante deve ser tida como verdadeira nesta sede, tendo em vista ser 

aplicável à espécie o disposto no art. 6º, VIII, do CDC. Assim, competirá à 

reclamada a prova da contratação. Até que sobrevenha essa prova, 

deve-se presumir verdadeira a alegação da promovente. Não bastasse, 

verifica-se pelo sistema PJe que a reclamante ajuizou, concomitantemente, 

5 ações judicias em face de companhias de seguro diversas, todas com 

causa de pedir semelhante, qual seja, o indevido desconto de valores 

decorrentes de contratos não assumidos pela reclamante (Processos nº 

1 0 0 2 1 5 4 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 7 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 , 

1 0 0 2 1 5 8 - 3 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 9 - 1 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5  e 

1002160-03.2018.811.0055). Ora, é efetivamente improvável que a 

reclamante tenha contraído tais obrigações perante cinco companhias 

diferentes, o que reforça a convicção no sentido de ser altamente 

provável que os contratos são fraudulentos. A plausibilidade jurídica do 

pedido, portanto, se consubstancia na provável declaração de 

inexistência do negócio jurídico (não contratação do seguro) e o 

consequente indevido desconto de valores em sua conta corrente. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a continuidade dos 

descontos certamente causará danos patrimoniais relevantes à 

reclamante, inclusive prejudicando sua subsistência, uma vez que é 

aposentada e, aparentemente, tem como único sustento os vencimentos 

provenientes da aposentadoria e pensão por morte, sobre os quais estão 

ocorrendo os descontos. Presente, pois, o fundado receio de dano de 

difícil reparação. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência e validade da negociação bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando o contrato a produzir regulares efeitos. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas apresentadas 

até este momento e, por consequência, pela demonstração da 

probabilidade do direito. Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito 

na demanda, tendo em vista a alta probabilidade de ser reconhecida a 

inexistência da contratação do seguro, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que os descontos 

podem produzir. Verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião 

do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, 

tornando os descontos a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer 

prejuízo à empresa reclamada. Por fim, não há como acolher liminarmente 

o pedido de “cancelamento” do contrato, tendo em vista que a declaração 

de inexistência do contrato nesta sede importará no esgotamento da 

pretensão da parte autora, resultando em patente risco de irreversibilidade 

da medida almejada. É suficiente à satisfazer a pretensão da reclamante, 

nesta sede, a suspensão da execução do contrato e, consequentemente, 

dos descontos tidos por indevidos. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência antecipada, apenas 

para determinar a SUSPENSÃO dos descontos da conta corrente da 

reclamante, com relação ao contrato de seguro discutido na inicial, sob 

pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 para cada cobrança feita em 

desconformidade com esta decisão. Recebo a petição inicial, tendo em 

vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Tendo em vista a aparente 

conexão entre as causas, determino o apensamento dos Processos nº 

1 0 0 2 1 5 4 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 7 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 , 

1 0 0 2 1 5 8 - 3 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 9 - 1 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5  e 

1002160-03.2018.811.0055. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

14 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002154-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

MARIA DA PENHA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c.c. pedido de danos morais e pedido 

liminar para que seja determinado o cancelamento do seguro em seu 

nome, bem como a suspensão dos descontos referente ao contrato em 

sua conta corrente. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. A reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, os 

descontos em sua conta correntes são indevidos. A afirmação da 

reclamante deve ser tida como verdadeira nesta sede, tendo em vista ser 

aplicável à espécie o disposto no art. 6º, VIII, do CDC. Assim, competirá à 

reclamada a prova da contratação. Até que sobrevenha essa prova, 

deve-se presumir verdadeira a alegação da promovente. Não bastasse, 
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verifica-se pelo sistema PJe que a reclamante ajuizou, concomitantemente, 

5 ações judicias em face de companhias de seguro diversas, todas com 

causa de pedir semelhante, qual seja, o indevido desconto de valores 

decorrentes de contratos não assumidos pela reclamante (Processos nº 

1 0 0 2 1 5 4 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 7 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 , 

1 0 0 2 1 5 8 - 3 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 9 - 1 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5  e 

1002160-03.2018.811.0055). Ora, é efetivamente improvável que a 

reclamante tenha contraído tais obrigações perante cinco companhias 

diferentes, o que reforça a convicção no sentido de ser altamente 

provável que os contratos são fraudulentos. A plausibilidade jurídica do 

pedido, portanto, se consubstancia na provável declaração de 

inexistência do negócio jurídico (não contratação do seguro) e o 

consequente indevido desconto de valores em sua conta corrente. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a continuidade dos 

descontos certamente causará danos patrimoniais relevantes à 

reclamante, inclusive prejudicando sua subsistência, uma vez que é 

aposentada e, aparentemente, tem como único sustento os vencimentos 

provenientes da aposentadoria e pensão por morte, sobre os quais estão 

ocorrendo os descontos. Presente, pois, o fundado receio de dano de 

difícil reparação. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência e validade da negociação bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando o contrato a produzir regulares efeitos. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas apresentadas 

até este momento e, por consequência, pela demonstração da 

probabilidade do direito. Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito 

na demanda, tendo em vista a alta probabilidade de ser reconhecida a 

inexistência da contratação do seguro, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que os descontos 

podem produzir. Verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião 

do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, 

tornando os descontos a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer 

prejuízo à empresa reclamada. Por fim, não há como acolher liminarmente 

o pedido de “cancelamento” do contrato, tendo em vista que a declaração 

de inexistência do contrato nesta sede importará no esgotamento da 

pretensão da parte autora, resultando em patente risco de irreversibilidade 

da medida almejada. É suficiente à satisfazer a pretensão da reclamante, 

nesta sede, a suspensão da execução do contrato e, consequentemente, 

dos descontos tidos por indevidos. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência antecipada, apenas 

para determinar a SUSPENSÃO dos descontos da conta corrente da 

reclamante, com relação ao contrato de seguro discutido na inicial, sob 

pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 para cada cobrança feita em 

desconformidade com esta decisão. Recebo a petição inicial, tendo em 

vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Tendo em vista a aparente 

conexão entre as causas, determino o apensamento dos Processos nº 

1002154-93.2018.811.0055, 1002157-48.2018.811.0055, 

1 0 0 2 1 5 8 - 3 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 9 - 1 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5  e 

1002160-03.2018.811.0055. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

14 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002159-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DE FREITAS (REQUERENTE)

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c.c. pedido de danos morais e pedido 

liminar para que seja determinado o cancelamento do seguro em seu 

nome, bem como a suspensão dos descontos referente ao contrato em 

sua conta corrente. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. A reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, os 

descontos em sua conta correntes são indevidos. A afirmação da 

reclamante deve ser tida como verdadeira nesta sede, tendo em vista ser 

aplicável à espécie o disposto no art. 6º, VIII, do CDC. Assim, competirá à 

reclamada a prova da contratação. Até que sobrevenha essa prova, 

deve-se presumir verdadeira a alegação da promovente. Não bastasse, 

verifica-se pelo sistema PJe que a reclamante ajuizou, concomitantemente, 

5 ações judicias em face de companhias de seguro diversas, todas com 

causa de pedir semelhante, qual seja, o indevido desconto de valores 

decorrentes de contratos não assumidos pela reclamante (Processos nº 

1 0 0 2 1 5 4 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 7 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 , 

1 0 0 2 1 5 8 - 3 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 9 - 1 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5  e 

1002160-03.2018.811.0055). Ora, é efetivamente improvável que a 

reclamante tenha contraído tais obrigações perante cinco companhias 

diferentes, o que reforça a convicção no sentido de ser altamente 

provável que os contratos são fraudulentos. A plausibilidade jurídica do 

pedido, portanto, se consubstancia na provável declaração de 

inexistência do negócio jurídico (não contratação do seguro) e o 

consequente indevido desconto de valores em sua conta corrente. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a continuidade dos 

descontos certamente causará danos patrimoniais relevantes à 

reclamante, inclusive prejudicando sua subsistência, uma vez que é 

aposentada e, aparentemente, tem como único sustento os vencimentos 

provenientes da aposentadoria e pensão por morte, sobre os quais estão 

ocorrendo os descontos. Presente, pois, o fundado receio de dano de 

difícil reparação. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência e validade da negociação bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando o contrato a produzir regulares efeitos. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas apresentadas 

até este momento e, por consequência, pela demonstração da 

probabilidade do direito. Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito 

na demanda, tendo em vista a alta probabilidade de ser reconhecida a 

inexistência da contratação do seguro, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que os descontos 
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podem produzir. Verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião 

do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, 

tornando os descontos a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer 

prejuízo à empresa reclamada. Por fim, não há como acolher liminarmente 

o pedido de “cancelamento” do contrato, tendo em vista que a declaração 

de inexistência do contrato nesta sede importará no esgotamento da 

pretensão da parte autora, resultando em patente risco de irreversibilidade 

da medida almejada. É suficiente à satisfazer a pretensão da reclamante, 

nesta sede, a suspensão da execução do contrato e, consequentemente, 

dos descontos tidos por indevidos. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência antecipada, apenas 

para determinar a SUSPENSÃO dos descontos da conta corrente da 

reclamante, com relação ao contrato de seguro discutido na inicial, sob 

pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 para cada cobrança feita em 

desconformidade com esta decisão. Recebo a petição inicial, tendo em 

vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Tendo em vista a aparente 

conexão entre as causas, determino o apensamento dos Processos nº 

1 0 0 2 1 5 4 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 7 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 , 

1 0 0 2 1 5 8 - 3 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 9 - 1 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5  e 

1002160-03.2018.811.0055. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

14 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002158-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DE FREITAS (REQUERENTE)

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c.c. pedido de danos morais e pedido 

liminar para que seja determinado o cancelamento do seguro em seu 

nome, bem como a suspensão dos descontos referente ao contrato em 

sua conta corrente. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. A reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, os 

descontos em sua conta correntes são indevidos. A afirmação da 

reclamante deve ser tida como verdadeira nesta sede, tendo em vista ser 

aplicável à espécie o disposto no art. 6º, VIII, do CDC. Assim, competirá à 

reclamada a prova da contratação. Até que sobrevenha essa prova, 

deve-se presumir verdadeira a alegação da promovente. Não bastasse, 

verifica-se pelo sistema PJe que a reclamante ajuizou, concomitantemente, 

5 ações judicias em face de companhias de seguro diversas, todas com 

causa de pedir semelhante, qual seja, o indevido desconto de valores 

decorrentes de contratos não assumidos pela reclamante (Processos nº 

1 0 0 2 1 5 4 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 7 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 , 

1 0 0 2 1 5 8 - 3 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 9 - 1 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5  e 

1002160-03.2018.811.0055). Ora, é efetivamente improvável que a 

reclamante tenha contraído tais obrigações perante cinco companhias 

diferentes, o que reforça a convicção no sentido de ser altamente 

provável que os contratos são fraudulentos. A plausibilidade jurídica do 

pedido, portanto, se consubstancia na provável declaração de 

inexistência do negócio jurídico (não contratação do seguro) e o 

consequente indevido desconto de valores em sua conta corrente. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a continuidade dos 

descontos certamente causará danos patrimoniais relevantes à 

reclamante, inclusive prejudicando sua subsistência, uma vez que é 

aposentada e, aparentemente, tem como único sustento os vencimentos 

provenientes da aposentadoria e pensão por morte, sobre os quais estão 

ocorrendo os descontos. Presente, pois, o fundado receio de dano de 

difícil reparação. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência e validade da negociação bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando o contrato a produzir regulares efeitos. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas apresentadas 

até este momento e, por consequência, pela demonstração da 

probabilidade do direito. Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito 

na demanda, tendo em vista a alta probabilidade de ser reconhecida a 

inexistência da contratação do seguro, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que os descontos 

podem produzir. Verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião 

do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, 

tornando os descontos a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer 

prejuízo à empresa reclamada. Por fim, não há como acolher liminarmente 

o pedido de “cancelamento” do contrato, tendo em vista que a declaração 

de inexistência do contrato nesta sede importará no esgotamento da 

pretensão da parte autora, resultando em patente risco de irreversibilidade 

da medida almejada. É suficiente à satisfazer a pretensão da reclamante, 

nesta sede, a suspensão da execução do contrato e, consequentemente, 

dos descontos tidos por indevidos. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência antecipada, apenas 

para determinar a SUSPENSÃO dos descontos da conta corrente da 

reclamante, com relação ao contrato de seguro discutido na inicial, sob 

pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 para cada cobrança feita em 

desconformidade com esta decisão. Recebo a petição inicial, tendo em 

vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 
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o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Tendo em vista a aparente 

conexão entre as causas, determino o apensamento dos Processos nº 

1 0 0 2 1 5 4 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 7 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 , 

1 0 0 2 1 5 8 - 3 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 9 - 1 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5  e 

1002160-03.2018.811.0055. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

14 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002160-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DE FREITAS (REQUERENTE)

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c.c. pedido de danos morais e pedido 

liminar para que seja determinado o cancelamento do seguro em seu 

nome, bem como a suspensão dos descontos referente ao contrato em 

sua conta corrente. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. A reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, os 

descontos em sua conta correntes são indevidos. A afirmação da 

reclamante deve ser tida como verdadeira nesta sede, tendo em vista ser 

aplicável à espécie o disposto no art. 6º, VIII, do CDC. Assim, competirá à 

reclamada a prova da contratação. Até que sobrevenha essa prova, 

deve-se presumir verdadeira a alegação da promovente. Não bastasse, 

verifica-se pelo sistema PJe que a reclamante ajuizou, concomitantemente, 

5 ações judicias em face de companhias de seguro diversas, todas com 

causa de pedir semelhante, qual seja, o indevido desconto de valores 

decorrentes de contratos não assumidos pela reclamante (Processos nº 

1 0 0 2 1 5 4 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 7 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 , 

1 0 0 2 1 5 8 - 3 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 9 - 1 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5  e 

1002160-03.2018.811.0055). Ora, é efetivamente improvável que a 

reclamante tenha contraído tais obrigações perante cinco companhias 

diferentes, o que reforça a convicção no sentido de ser altamente 

provável que os contratos são fraudulentos. A plausibilidade jurídica do 

pedido, portanto, se consubstancia na provável declaração de 

inexistência do negócio jurídico (não contratação do seguro) e o 

consequente indevido desconto de valores em sua conta corrente. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a continuidade dos 

descontos certamente causará danos patrimoniais relevantes à 

reclamante, inclusive prejudicando sua subsistência, uma vez que é 

aposentada e, aparentemente, tem como único sustento os vencimentos 

provenientes da aposentadoria e pensão por morte, sobre os quais estão 

ocorrendo os descontos. Presente, pois, o fundado receio de dano de 

difícil reparação. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência e validade da negociação bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando o contrato a produzir regulares efeitos. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas apresentadas 

até este momento e, por consequência, pela demonstração da 

probabilidade do direito. Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito 

na demanda, tendo em vista a alta probabilidade de ser reconhecida a 

inexistência da contratação do seguro, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que os descontos 

podem produzir. Verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião 

do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, 

tornando os descontos a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer 

prejuízo à empresa reclamada. Por fim, não há como acolher liminarmente 

o pedido de “cancelamento” do contrato, tendo em vista que a declaração 

de inexistência do contrato nesta sede importará no esgotamento da 

pretensão da parte autora, resultando em patente risco de irreversibilidade 

da medida almejada. É suficiente à satisfazer a pretensão da reclamante, 

nesta sede, a suspensão da execução do contrato e, consequentemente, 

dos descontos tidos por indevidos. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência antecipada, apenas 

para determinar a SUSPENSÃO dos descontos da conta corrente da 

reclamante, com relação ao contrato de seguro discutido na inicial, sob 

pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 para cada cobrança feita em 

desconformidade com esta decisão. Recebo a petição inicial, tendo em 

vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Tendo em vista a aparente 

conexão entre as causas, determino o apensamento dos Processos nº 

1 0 0 2 1 5 4 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 7 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 , 

1 0 0 2 1 5 8 - 3 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 1 5 9 - 1 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 5  e 

1002160-03.2018.811.0055. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

14 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002145-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se os autos à origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se ao Juízo deprecante. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 

de Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-60.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA VICENTE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA 

(ADVOGADO(A))
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA (ADVOGADO(A))

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO BUENO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (id 

9454603), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição de id 15267838. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta do fornecedor do 

produto/medicamento a ser indicada pelo patrono da reclamante ou 

Defensoria Pública, que deverá comunicar este Juízo a aquisição do 

fármaco imediatamente. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) 

dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando 

aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços, 

produtos ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os 

materiais utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em 

seguida, intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 

dias), se manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) 

reclamante. Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação 

de resposta ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos 

para sentença ou outras deliberações. Deixo de determinar a intimação 

dos reclamados para manifestação sobre o pedido de levantamento, 

conforme preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional 

de Justiça, tendo em vista a necessidade premente de liberação dos 

valores, diante da natureza da medida a ser efetivada, que reclama 

extrema urgência. Não obstante, determino a intimação das partes a 

respeito da presente decisão, para eventual manifestação pelo prazo de 5 

dias. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 17 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERMENEGILDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

SHALIMAR BENCICE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WESLEY FERREIRA LOPES SIQUEIRA

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010212-10.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ACAUAN SCHERTEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO PEREIRA PORFIRIO (EXECUTADO)

ADALGIZA PEREIRA PORFIRIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

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 14532901. Contudo a fim de impedir 

onerosidade sobre os rendimentos da autora, primeiramente expeça-se 

oficio ao Município de Tangará da Serra, para que proceda depósito 

mensal na Conta Única do Poder Judiciário, do valor correspondente a 

30% (trinta por cento) da remuneração líquida da devedora Adalgiza 
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Pereira Porfírio, até o limite do valor exequendo. Caso infrutífera, 

expeça-se oficio, nos mesmos termos, ao Instituto Municipal de 

Previdência Social dos Trabalhadores de Tangará da Serra. 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. Sem prejuízo oficie-se ao 

INSS a fim de que, no prazo de 10 dias, prestem informações acerca de 

eventual vínculo empregatício atual do executado Fábio Pereira Porfírio. 

Por fim, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 5 dias, apresentar 

demonstrativo atualizado do valor executado. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 17 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003365-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. T. (ADVOGADO(A))

J. C. (EXEQUENTE)

C. A. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1003365-34.2017.8.11.0045 Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto a informação de fl. id. 10710764.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002264-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. L. G. (ADVOGADO(A))

G. F. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. (RÉU)

E. M. G. C. F. (ADVOGADO(A))

I. D. F. D. S. (RÉU)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001476-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE TOBALDINI (EXECUTADO)

MARIA LUIZA MANFRIN (EXECUTADO)

CLODOALDO DA LUZ NICOLETTI (EXECUTADO)

ISAIAS NERI TOBALDINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001476-11.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: 

FIAGRIL EXECUTADO: CLODOALDO DA LUZ NICOLETTI, MARIA LUIZA 

MANFRIN, ISAIAS NERI TOBALDINI, ZENAIDE TOBALDINI Vistos etc. 1. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes à ID num 14682802 dos autos. 2. Nos moldes 

dos artigos 922 do Código de Processo Civil, declaro suspenso o presente 

feito durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da 

obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo 

retomará o seu curso, tendo como parâmetro o acordo homologado. 3. 

Determino, ainda, o levantamento de todas as medidas constritivas 

porventura existentes em desfavor do executado, em observação ao item 

3.5 do referido acordo. 4. Efetuado o pagamento, volte-me concluso para 

extinção. 5. Custas e honorários, nos termos do acordo. 6. Intime(m)-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de setembro de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001794-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO (ADVOGADO(A))

EMERSON IVANDRO GRISA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

karen pereira gimenez grisa (REQUERIDO)

HEBER PEREIRA BASTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001794-28.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: EMERSON IVANDRO GRISA REQUERIDO: KAREN PEREIRA 

GIMENEZ GRISA Vistos. 1. Não ocorre nenhuma hipótese de extinção do 

processo (CPC, art. 354), nem de julgamento antecipado (parcial ou total) 

do mérito (CPC, art. 355 e 356), de modo que fixo os pontos controvertidos 

(CPC, art. 357, II) seguintes: a) existência de união estável anterior ao 

casamento e data de seu início; b) bens adquiridos pelo casal durante a 

união conjugal; c) demais pontos que sejam verificados no decorrer da 

instrução pelo juízo como sendo de interesse para o deslinde da causa. 2. 

Inexiste hipótese de inversão convencional (CPC, art. 373, §3º), legal ou 

judicial (CPC, art. 373, § 1º) do ônus da prova, de forma que cabe ao autor 

a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 

(CPC, art. 357, III c/c 373, I e II). 3. Julgo, ainda, o processo saneado, uma 

vez que presentes se fazem os pressupostos de desenvolvimento válido 

e regular do processo, bem como as condições para o exercício da ação. 

4. A parte autora (Id. 14678079) pugnou pela produção de prova 

documental, testemunhal, depoimento pessoal e pericial, ao passo que a 

parte requerida permaneceu silente (Id. 15151988). 5. Indefiro a realização 

de prova pericial, porquanto não há qualquer indicação do tipo de perícia a 

ser utilizada, sua justificativa, e nem como o fato que a parte pretende 

comprovar com a realização da referida prova. 6. Defiro as demais provas 

requeridas, porquanto úteis e tempestivamente pleiteadas, 

consignando-se que com a juntada de novos documentos deverá ser 

oportunizado o contraditório e a ampla defesa da parte adversa. 7. Para a 

prova oral, inclusive depoimento pessoal da parte autora, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 23/10/2018, às 14:30 

horas. Intime-se pessoalmente a parte autora, com as advertências de 

estilo. 8. Intimem-se as partes para apresentar rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias. (CPC, art. 357, § 4º) 9. Registro, ainda que 

cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar as testemunhas por 

ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 10. Expeça-se o necessário. 11. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 11 de setembro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003786-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINDAURA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003786-87.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

MARIA LINDAURA DA CONCEICAO RÉU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. 1. 

Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

Por Danos Morais”, ajuizada por Maria Lindaura da Conceição em face de 

Banco Itau S/A, ambos acima qualificados, contendo pedido de concessão 

de tutela antecipada para retirar o nome da autora de cadastros de 

inadimplentes. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A tutela de 

urgência, regida pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige (a) 

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

processo. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, a 
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probabilidade do direito está satisfatoriamente evidenciada nos 

documentos anexados ao pedido inicial, de onde se verifica a existência 

de registro(s) de inadimplência em nome da autora perante os Órgãos de 

Proteção ao Crédito, bem como, diante de uma alegação de inexistência do 

débito que lhe é cobrado. O perigo de dano, por sua vez, é evidente, pois 

é de todo sabido que são funestos os efeitos de se ter o nome negativado 

nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sendo certo que isso 

impede o consumidor até mesmo de receber talonários de cheques, 

movimentar contas bancárias ou renová-las. E sobreviver sem crédito no 

mundo atual, ou mesmo tendo este abalado, é algo que em muito dificulta 

as transações comerciais, causando sobrelevados constrangimentos ao 

consumidor, quiçá de ordem moral. Registre-se, ademais, que não há 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso, em juízo 

exauriente de mérito, a sentença for desfavorável ao autor. 3. Ante o 

exposto, defiro o pedido de tutela antecipada pleiteada. Expeça-se o 

necessário. 4. Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 16/10/2018, às 

10:00 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. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do 

artigo 98 e seguintes do CPC. 9. Expeça-se o necessário. LUCAS DO RIO 

VERDE, 12 de setembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001796-32.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO (ADVOGADO(A))

MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRANDA & MOMBERGER LTDA - EPP (EMBARGADO)

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001796-32.2016.8.11.0045. Remeta-se o processo para o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame 

da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de setembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000274-67.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FATEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

JOSEMAR ESTIGARIBIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIGUEIRO & MARCHETTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000274-67.2016.8.11.0045. Expeça-se mandado de 

citação, registrando-se o referencial de endereço indicado na petição 

acostada ao ID n.º 12371574, pág. 1, nos termos da decisão acostada ao 

ID n.º 1030142. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de setembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002434-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO (ADVOGADO(A))

REGISSON JOSE DE CASTRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRI SAMUEL MARTINELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002434-65.2016.8.11.0045. Intime-se o exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a juntada de cópia da 

matrícula atualizada do bem imóvel. Após, venham os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002843-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS ANTONIO CONFESSOR (REQUERENTE)

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA MANIFESTAR SOBRE O 

RETORNO DA CARTA DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000216-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER LUCAS MARONEZI (ADVOGADO(A))

LUCANS NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO NORTE SERVICOS DE COLHEITA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DA CARTA DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002115-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

BENDER & BENDER LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PAR MANIFESTAR NOS AUTOS, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114906 Nr: 6628-62.2015.811.0045

 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: ROSA DO NASCIMENTO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Processo n.º 6628-62.2015.811.0045 – CÓD. 114906.

Item I – Compulsando os autos, verifica-se que a petição acostada às fls. 

86/88 foi juntada equivocadamente a estes autos, na medida em que faz 

referência aos autos do processo n.º 1023-63.2000.811.0045. Diante 

disto, a escrivania deverá DESENTRANHAR, mediante a expedição de 
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certidão, a petição de fls. 86/88, e promover a sua devida juntada nos 

autos do processo n.º 1023-63.2000.811.0045.

Item II – Considerando-se a existência de evidências que demonstram que 

a requerente faleceu (fls. 83/84), com lastro no conteúdo normativo do art. 

313, inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do 

andamento do processo.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de especificar se foi 

ajuizada ação de inventário ou de arrolamento de bens deixados em 

virtude do falecimento da ‘de cujus’ Rosa do Nascimento Dutra.

 Intime-se o advogado que patrocina os interesses da autora, via DJe, 

para que, no prazo de 20 (vinte) dias, promova a habilitação, na forma do 

art. 687 ‘usque’ art. 692, todos do Código de Processo Civil.

Item III – Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38970 Nr: 3998-09.2010.811.0045

 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): TRANSPORTE MARTINELLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT

 Processo n.º 3998-09.2010.811.0045 – CÓD. 38970.

Considerando-se que a devedora aderiu ao parcelamento da dívida, 

suspendo o andamento do processo executivo por 120 (cento e vinte) 

dias. Após, exaurido o prazo, intime-se a exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100877 Nr: 6569-11.2014.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORRETO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:MT/9.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 Processo n.º 6569-11.2014.811.0045 – CÓD. 100877.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação do executado, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105823 Nr: 1701-53.2015.811.0045

 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: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA DARIVA DALLÁLBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MIQUELIN - 

OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT, MARIZE TEREZINHA MARTINS PIRES - 

OAB:11888-B/MT

 Processo n.º 1701-53.2015.811.0045.

A escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de excluir os registros da advogada Marize Terezinha Martins 

Pires, conforme requerido na petição das fls. 63/64 dos autos.

Desentranhem-se a petição e os documentos juntados nas fls. 65/78 dos 

autos e, após, proceda-se a juntada no processo apenso código n° 

24570.

Como forma de evitar vulneração à regra da vedação à decisão-surpresa 

[art. 10 do Código de Processo Civil], proceda-se à intimação do 

requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a 

tese arguida pelo Ministério Público, que objetiva a extinção do processo, 

sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

Após, venham os autos conclusos para sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96167 Nr: 2879-71.2014.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALESSANDRO 

CASTAGNA - OAB:174.040/SP

 Processo n.º 2879-71.2014.811.0045.

Levando-se por linha de estima o termo inicial do prazo prescricional, para 

o efeito de cobrança de crédito tributário derivado do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, corresponde ao primeiro dia 

útil seguinte a data do vencimento do débito – que se efetivou durante o 

período de 02/2008 e 03/2008 – e a data da decisão judicial que 

determinou a citação na execução fiscal (04/06/2014), DETERMINO a 

intimação da exequente, mediante a estrita observância do teor dos itens 

2.8.1.6 e 2.8.1.7 da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste sobre eventual ocorrência da prescrição [art. 40, §4º da Lei 

6.830/80].

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23360 Nr: 1189-51.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GOMES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ITAMAR LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2007/108 – CÓD. 23360.

Item I – Com fundamento no conteúdo normativo do art. 139, inciso V do 

CPC/2015, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 13h30min., que será realizada no CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT. Intime-se o exequente, através do advogado constituído, via 

DJe, e o executado, mediante a expedição de mandado, registrando-se o 

referencial de endereço informado na certidão de fl. 114.

Item II – Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 
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fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Item III – Considerando-se a ausência de informações a respeito da 

existência de bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de 

consulta, junto ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de veículos em nome do executado.

Com a juntada do extrato, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29776 Nr: 3291-80.2006.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANERJ- BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCISA - Agropecuária Comércio e 

Indústria S/a, RICARDO JOSÉ LOPES CLEMENTE, ANTONIO CARLOS 

CORREA FERRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A- MT, LUZIA ANGÉLICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 Carta Precatória n.º 3291-80.2006.811.0045.

Considerando-se o teor do ofício encartado na fl. 1.170 dos autos, 

devolva-se a missiva, com as baixas pertinentes, consignando-se as 

homenagens de estilo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2799 Nr: 648-96.1999.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MASSAMITSU ARIMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 648-96.1999.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro, objeto da penhora 

‘on-line’, em benefício da exequente. Intime-se a exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30507 Nr: 718-64.2009.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACÍFICO LONDERO, Zeni Teresa Matjie

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEFERINO BORTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MAGNOS ENGEL - 

OAB:32141/RS, DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:MT/5730-B, EDUARDO 

RAFAEL BUSS - OAB:7023-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Processo n.º 718-64.2009.8.11.0045.

Compulsando o processo, é possível divisar que os arquivos que 

acondicionam a inquirição das testemunhas Cristiano José Perrenon e 

Hilário Etges estão corrompidos e não é possível realizar a sua abertura e 

que as partes, devidamente intimadas, não apresentaram copias das 

mídias. Portanto, não há outra solução, senão realizar o agendamento de 

audiência de instrução. Designo audiência de instrução para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 16h30min. Intimem-se as testemunhas Cristiano José 

Pettenon e Hilário Etges, mediante a expedição de mandado. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 90887 Nr: 4783-63.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F SUSIN & CIA LTDA ME (BORRACHA 

AUTOCENTER), FERNANDO SUSIN

 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:

 Processo n.º 4783-63.2013.811.0045.

O exame dos embargos de declaração, com caráter infringente, opostos 

com o objetivo de promover a integração e a modificação da decisão 

judicial, deve, como condição indispensável, em respeito à integridade dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa [art. 5.º, inciso LV da 

CRFB/88], ser precedido da prévia intimação da parte embargada, sob 

pena do julgamento padecer de nulidade absoluta. Este é o entendimento 

pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 1.363.829/SP, 3.ª T., Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

20/03/2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.086.352/RS, 6.ª T., Rel.: Min. Rogério 

Schietti Cruz, j. 01/10/2013; STJ, REsp n.º 1.295.807/RS, 3.ª T., Rel.: Min. 

Nancy Andrighi, j. 11/04/2013].

Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do art. 1.023, § 2.º 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da exequente e do 

advogado, subscritor da petição juntada nas fls. 137/363 dos autos, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca do teor dos 

embargos de declaração. Após, venham os autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23850 Nr: 1681-43.2007.811.0045

 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: SRDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:21.307/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 Processo n.º 1681-43.2007.811.0045.

Intime-se o autor, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21294 Nr: 2580-75.2006.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 Processo n.º 73/2006.

INDEFIRO o pedido que visa a aplicação de medidas coercitivas ao 

executado, consistente no bloqueio de cartões de crédito do executado. É 

que, de acordo com a norma de regência, a ação de execução se 
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desenvolve de maneira menos gravosa para o devedor [art. 805 do Código 

de Processo Civil]. Portanto, considero que as medidas coercitivas 

postuladas pelo exequente, sem esgotar os demais meios para a 

satisfação da dívida (visto que, na hipótese concreta, foi apenas 

determinada, em uma única oportunidade, a penhora de ativos financeiros 

através do sistema BacenJud, e consulta de bens através do sistema 

RenaJud, que resultou na indicação da existência de bens penhoráveis, 

sem que se realizasse o apontamento do protesto da certidão de dívida 

ativa ou consultas no sistema InfoJud), ultrapassam às esferas da 

proporcionalidade e da razoabilidade [art. 8º do Código de Processo 

Civil/2015] e ferem o direito de ir e vir do executado [art. 5º, inciso XV da 

Constituição Federal]. Nesse sentido: TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70075716423, 14.ª Câmara Cível, Relator: Miriam A. Fernandes, julgado em 

30/10/2017; TJRS, Agravo de Instrumento n.º 70074313206, 7.ª Câmara 

Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, julgado em 

24/10/2017.

Intime-se a exequente, mediante a observância do conteúdo normativo do 

art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42707 Nr: 3016-58.2011.811.0045

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ÉDEN ZAMARIAN FÁVARO, ANA RITA BAQUETA 

FÁVARO, CARLOS HENRIQUE BAQUETA FÁVARO, JONI EDEN BAQUETA 

FAVARO, CLAUDINEIA VENDRAMINI FAVARO, VIVIAN ELIZANDRA 

SALOMÃO FAVARO, NATAL APARECIDO DELIBERALLI, AUREO 

DELIBERALLI, DIVINO DE LIBERALLI, NEUZA VITALIANO DELIBERALLI, 

MARIA APARECIDA SECUNDES DELIBERALI, JUSSARA MARIA GRAPIGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉGLE FÁVARO VALONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:3284-B/MT

 Processo n.º 3016-58.2011.811.0045.

Apenas como medida de prudência, para evitar posterior alegação de 

nulidade, proceda-se a intimação da executada, acerca da decisão judicial 

juntada na fl. 646 dos autos, na pessoa dos advogados constituídos, Dr. 

João Manoel Junior, OAB/MT 3284-B, e Dr. Cesar Aparecido Aquino 

Cabriote, OAB/MT 8869.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 145989 Nr: 6866-13.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL APARECIDO DELIBERALLI, JUSSARA MARIA 

GRAPIGLIA, DIVINO DE LIBERALLI, NEUZA VITALIANO DELIBERALLI, 

JOÃO ÉDEN ZAMARIAN FÁVARO, ANA RITA BAQUETA FÁVARO, 

CARLOS HENRIQUE BAQUETA FÁVARO, JONI EDEN BAQUETA FAVARO, 

ABEL SGUAREZI, CLAUDINEIA VENDRAMINI FAVARO, VIVIAN ELISELI 

SALOMÃO FÁVARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉGLE FÁVARO VALONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:3284-B/MT, 

NELSON MANOEL JÚNIOR - OAB:5.454-B

 Processo n.º 6866-13.2017.811.0045.

Apenas como medida de prudência, para evitar posterior alegação de 

nulidade, proceda-se a intimação da executada, acerca da decisão judicial 

juntada na fl. 11 dos autos, na pessoa dos advogados constituídos, Dr. 

João Manoel Junior, OAB/MT 3284-B, e Dr. Cesar Aparecido Aquino 

Cabriote, OAB/MT 8869 (fls. 415/146 dos autos da ação cível n.º 

3016-58.2011.811.0045, código 42707).

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24702 Nr: 2530-15.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO BALABAM, JOÃO CARLOS 

BALABAN, ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FABIOLA PASINI - OAB:5.033, LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 Processo n.º 2530-15.2007.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24883 Nr: 2743-21.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO ANTÔNIO MELCHIOR, ADM 

EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT, EDUARDO 

FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT, FABIOLA PASINI - OAB:5.033

 Processo n.º 2743-21.2007.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94302 Nr: 1257-54.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS DIESEL MECÂNICA E AUTO PEÇAS 

LTDA-ME, MAIDI GLACI SIGNOR, JOÃO LUIZ SIGNOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA LANGE BORGES 

ADRIEN - OAB:16.437/MT, JÉSSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES 

ARGUELLO - OAB:15.330/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 Processo n.º 1257-54.2014.811.0045.

Considerando-se a manifestação de vontade expressa da exequente, que 

visa a limitar o ato de constrição judicial a apenas um bem imóvel, pois o 

outro bem foi alienado para terceiros, DETERMINO a retificação do termo 

de penhora, para o objetivo de desconstituir o ato de penhora realizado 

sobre o bem imóvel, matriculado com o número 25.295 do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, mantendo-se, 

todavia, a penhora realizada sobre o outro bem. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 32020 Nr: 2027-23.2009.811.0045

 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: CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. CONSTRUTORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Processo n.º 247/2009.

O exame dos embargos de declaração, com caráter infringente, opostos 

com o objetivo de promover a integração e a modificação da decisão 

judicial, deve, como condição indispensável, em respeito à integridade dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa [art. 5.º, inciso LV da 

CRFB/88], ser precedido da prévia intimação da parte embargada, sob 

pena do julgamento padecer de nulidade absoluta. Este é o entendimento 

pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 1.363.829/SP, 3.ª T., Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

20/03/2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.086.352/RS, 6.ª T., Rel.: Min. Rogério 

Schietti Cruz, j. 01/10/2013; STJ, REsp n.º 1.295.807/RS, 3.ª T., Rel.: Min. 

Nancy Andrighi, j. 11/04/2013].

Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do art. 1.023, § 2.º 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da empresa 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do 

teor dos embargos de declaração. Após, venham os autos conclusos 

para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102800 Nr: 150-38.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES - 

OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 150-38.2015.811.0045.

Expeça-se mandado judicial de busca e apreensão e citação, 

registrando-se o referencial de endereço indicado na petição inicial.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98296 Nr: 4616-12.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO ALVES SALOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:MT/9.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o autora para que, no prazo de 05 (cinco)dias, se manifeste 

acerca do AR e ofícios juntados às fls. 131/140.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37766 Nr: 2803-86.2010.811.0045

 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: ADÃO DA SILVA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLESIO MARIA DOS SANTOS, EVANIRA 

COSTA DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - OAB:OAB/PR 61.923, HEITOR 

PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, Valterlei Cristiano Miquelin - 

OAB:14307/MT

 Processo n.º 2803-86.2010.811.0027.

Designo o dia 30 de outubro de 2018, às 15h30min, para realização de 

audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].

Intimem-se os autores e as testemunhas, mediante a expedição de 

mandado, a Defensoria Pública e o Município de Lucas do Rio Verde/MT, 

mediante carta dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 145962 Nr: 6848-89.2017.811.0045

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANDRÉ MACHADO CANO DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 10.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição 

inicial por Sell Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. contra 

Espólio de André Machado Cano de Arruda, e, por consequência, 

DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

10 de setembro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38772 Nr: 3809-31.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAIMUNDO ALVES DO SANTOS, FABIO 

PRANDINE MOLEIRO, RONALDO CESÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 Processo n.º 3809-31.2010.811.0045.

A fim de apurar o valor correto a ser liberado em favor dos credores 

mediante a expedição de alvará, determino a remessa dos autos à 

Contadoria Judicial para que promova o abatimento dos valores 

depositados no processo pela devedora (fls. 225 e 239-verso).

Em seguida, voltem conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 186 de 456



 Cod. Proc.: 9138 Nr: 493-54.2003.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB FERREIRA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES., BENEDITO BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 Processo n.º 493-54.2003.811.0045.

Considerando-se a existência de evidências que demonstram que os 

executados, logo após o ajuizamento da ação de execução fiscal, 

concretizaram o parcelamento do débito, o que acarreta na suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário [art. 151, inciso VI do Código Tributário 

Nacional], DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110973 Nr: 4409-76.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARIS COMUNICAÇÕES LTDA (TV CONQUISTA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL MARTINEZ FREIXES FILHO EIRELLI-ME, 

FRANCIELLY NATHALLY PECOIS VARGAS FREIXES, DUNAMIS SISTEMA 

DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCOS ANTÔNIO MENDES - OAB:11341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT, Josleine Virginia Ferreira - 

OAB:16.427/MT

 INTIMO a parte AUTORA para recolher as custas e taxas judiciárias 

parceladas, através da emissão das respectivas guias no site do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso - www.tjmt.jus.br > “emissão de 

guias online” > “complementação de custas e Taxas” para os casos de 

complementação (novo valor da causa) ou “distribuição / mediação” para 

os casos de custas iniciais> após a emissão da primeira parcela, no 

campo anterior, as demais poderão ser emitidas no campo “consultada de 

parcelamentos”. OBS. ao lançar o numero do processo, automaticamente, 

o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 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. Qualquer dúvida poderá ser sanada no setor competente, 

Divisão de Arrecadação e Fiscalização do Foro Judicial, Fones: (65) 

3617-3736.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120865 Nr: 1016-12.2016.811.0045

 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: FERNANDO AMARAL LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, STEPHANIE DI CAMILO - OAB:MT/20767-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de 

DETERMINAR ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as 

providências necessárias com o objetivo de implantar, no prazo de 20 

(vinte) dias, o auxílio-doença ao autor Fernando Amaral Lima, devendo ser 

realizada nova reavaliação administrativa, a pedido da autora 

administrativamente, da necessidade da manutenção do benefício dentro 

do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei 

n.º 8.213/1991].Considerando-se que se exauriu sem impugnação, o 

prazo de manifestação das partes sobre o teor do laudo pericial, com 

fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 

do Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se expeça requisição de 

pequeno valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários 

do perito.À míngua da existência de necessidade de se produzir outros 

meios de prova, DECLARO encerrada a instrução processual e determino 

a abertura de vista dos autos às partes, primeiramente ao autor, para que, 

no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações 

finais.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113481 Nr: 5773-83.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGGDF, KGF, ANA CLAUDIA GHENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR JOSE DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5773-83.2015.8.11.0045.

Com o objetivo de obter informações acerca da exata localização do 

executado, DETERMINO que se realizem buscas nos sistemas 

Infoseg/InfoJud, Renajud e Siel, visando obter informações a respeito do 

atual endereço do requerido.

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, proceda-se à 

expedição de mandado judicial, com a finalidade de promover a citação do 

executado, registrando-se os referenciais de endereço indicados nos 

sistemas Infoseg/InfoJud, Renajud e Siel, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, realize o pagamento integral do débito, acrescido de custas 

judiciais [art. 528, § 8.º c/c o art. 523, ambos do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108921 Nr: 3330-62.2015.811.0045

 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 PUBLICO ESTADUAL/MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVAN LEITE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deiziane Padilha Silva 

Quintana - OAB:OAB MT 14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16.233

 Processo n.º 3330-62.2015.8.11.0045.

Solicite-se informações sobre o cumprimento da carta precatória expedida 

para a Comarcas de Cuiabá/MT.

Abra-se vista dos autos para o Ministério Público para que, no prazo de 20 

(vinte) dias, manifeste se possui interesse na inquirição das testemunhas 

Raul Feliciano Maia e Janete da Silva Pereira e, caso positivo, apresente o 

endereço atualizado para fins de intimação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97390 Nr: 3858-33.2014.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:OABMT 8.166-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, Gilberto Cristofolini - OAB:15.882/MT

 Processo n.º 3858-33.2014.811.0045.

Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, 

deflui-se que não houve requisição à empresa Furini, Furini e Cia Ltda, 

com o propósito de efetivar o desconto em folha do valor da pensão 

alimentícia devida por Vanderlei Furini. INDEFIRO, portanto, o pedido 

formulado na petição juntada na fl. 824 dos autos.

Com forma de melhor equacionar a questão relativa à guarda dos 

menores, DETERMINO que se realize o estudo psicossocial no ambiente 

familiar de ambas as partes, mediante realização de visita ‘in loco’, no 

prazo de 20 (vinte) dias, com o objetivo de verificar a realidade atual de 

convivência dos infantes com os genitores, devendo ser apontada 

inclusive a modalidade de guarda que melhor atende aos interesses das 

crianças. NOMEIO, para exercer a função de perito, a psicóloga e a 

assistente social, credenciadas perante esta unidade judiciária.

Proceda-se à expedição de ofício para o Dr. Jose Nerval Marquer, Dr. 

Marcos Estevão dos Santos Moura, Dr. Marcilio Delmondes Gomes e Dra. 

Maiara Techio, registrando-se os referenciais de endereço indicados na 

petição juntada nas fls. 663/665 dos autos, com o objetivo de solicitar a 

remessa, no prazo de 10 (dez) dias, dos prontuários de atendimento 

médico da requerida Denize Albrech Furini.

Proceda-se à intimação do requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste sobre os pedidos formulados pela requerida na petição 

das fls. 821/822 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32648 Nr: 2413-53.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRO HOFFMANN, IRMA HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Por conseguinte, diante desta moldura, considerando-se que a 

metodologia, para efeito de elaboração do cálculo de liquidação da dívida, 

quantifica, de maneira objetiva e exata, a totalidade do valor da coisa e 

das perdas e danos e não deve se sujeitar a ajustamentos 

técnico-formais, DETERMINO que o valor da coisa e perdas e danos 

permaneça estabelecido na quantia em dinheiro correspondente a R$ 

1.130.379,43 (um milhão, cento e trinta mil, trezentos e setenta e nove 

reais e quarenta e três centavos), atualizado até o dia 26/03/2018.A 

escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de atualizar os registros do advogado que patrocina os interesses 

dos executados, fazendo-se consignar o nome do Dr. Fabio Prandine 

Moleiro (fl. 50).Após, providencie-se a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação de execução por quantia certa.Proceda-se à 

citação dos executados para que, no prazo de 03 (três) dias, realizem a 

quitação da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do 

Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponham à 

execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil].A ausência de pagamento voluntário, no prazo 

de 03 (três) dias, acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e 

avaliação [art. 829, § 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de 

registro desabonador em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º 

do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de 

setembro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39091 Nr: 4117-67.2010.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR KREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR KREIN - 

OAB:7350-B/MT

 Processo n.º 4117-67.2010.811.0045 – CÓD. 39091.

Intime-se o exequente, mediante carga dos autos [art. 183, § 1º do Código 

de Processo Civil], para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o pedido de fl. 90.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93437 Nr: 587-16.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J S DIESEL MECANICA E AUTO PEÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE HUBNER DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - OAB:8843/MT, 

ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUNICE HUBNER DA LUZ, Cpf: 

06136014912, Rg: 99710314, Filiação: Noemia Haack Hubner e Carlos 

Antonio Hubner, brasileiro(a), comerciante, Telefone 65 99914-8992. 

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$ 10.551,84 (Dez mil e 

quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro 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, em virtude de negócios financeiros, tornou-se 

credora da Ré, na quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), valor este 

representado por vários cheques, todos sacados contra o Banco Itaú e 

emitidos pela Ré. Acontece que os referidos cheques, quando foram 

depositados, todos foram devolvidos por insuficiência de fundos. Mister 

Salientar que a autora por diversas vezes procurou a ré, na tentativa de 

regularizar o seu crédito, porém não houve sucesso, e ainda, 

demonstrando toda sua má-fé, a Ré até a presente data nada fizeram no 

sentido de solucionar amigavelmente a presente lide, nem ao menos 

procuraram a Autora, motivo pela qual levou a mesma a buscar a tutela 

jurisdicional, a fim de receber seus créditos devidamente atualizados. 

Assim, como não houve o pagamento, a Autora tornou-se credora da Ré 

na importância atualizada de R$ 10.551,84 (dez mil quinhentos e cinquenta 

e um reais e oitenta e quatro centavos). Diante disso,como a Ré, até a 

presente data não quitou o valor devido, nem se manifestou no sentido de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 188 de 456



quitá-lo, não restou alternativa a Autora, senão a propositura da presente 

medida, no sentido de que seja ressarcida dos prejuizos sofridos, por ser 

medida de justiça. Por tudo que foi exposto, a Autora, com as provas 

documentais acostadas aos autos, vem à presença de Vossa Excelência 

para requerer o seguinte: A procedência dos pedidos em seus ulteriores 

termos, a fim de condenar a Ré a pagar a Autora o valor de R$ 10.551,84 

(dez mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Despacho/Decisão: Processo n.º 587-16.2014.811.0045.Considerando-se 

que a consumação da citação pessoal da requerida, secundada com o 

exaurimento de todos os meios tradicionais de localização, se frustrou, 

com lastro no teor do art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que se proceda à citação 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 28 de junho 

de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz 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, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 13 de setembro de 2018

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117789 Nr: 8296-68.2015.811.0045

 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: RTP, PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDA APARECIDA CORREIA 

CARVALHO, Filiação: Suelia Oliveira Correia, Cpf 064.729.941-05, 

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: Os requerentes são avôs paternos do menor P.G.C.R e 

detém a guarda de fato do menor há aproximadamente 06(seis) anos, 

quando os genitores /requeridos entregaram-no aos requerentes, depois 

de se separarem. Após a separação do casal, o genitor veio a falecer, 

permanecendo o menor aos cuidados dos requerentes. Ressalta-se que a 

genitora do menor confeccionou uma declaração, na qual deixou o filho 

aos cuidados dos avôs, estipulando que a requerida possui o direito de 

visitá-lo sempre que puder, porém sem interferir em sua educação. 

Anote-se que, com os requerentes, a criança vive em um ambiente 

saudável, sempre prezando pela saúde e bem estar do infante. Nesse 

passo, necessária se faz a regularização da guarda do menor em favor 

dos requerentes, que são capazes de zelar pela sua integridade, bem 

como, auxiliá-lo e dar todo o apoio moral, material e emocional, cuidando do 

bem-estar e saúde do mesmo, como ja vem fazendo. Deste modo, visando 

regularizar a situação ja de fato consolidada, pois os requerentes já 

possuem a guarda de fato do infante, necessária se faz a concessão da 

guarda do menor em favor dos autores.

Despacho/Decisão: Processo n.º 8296-68.2015.811.0045 – CÓD. 

117789.A escrivania deverá promover a alteração dos dados e 

informações relativas aos cadastros de partes no presente processo, 

com o objetivo de atualizar o endereço da autora, registrando-se o 

referencial informado na petição acostada à fl. 146.Considerando-se que 

a consumação da citação pessoal da requerida, secundada com o 

exaurimento de todos os meios tradicionais de localização, inclusive 

através de pesquisa realizada em bancos de dados de natureza pública 

(fls. 34, 36/37, 45/45-verso e 47), se frustrou, com lastro no teor do art. 

257, inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda à 

citação da requerida, 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 20 de junho de 2018.Cristiano 

dos Santos Fialho,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, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 13 de setembro de 2018

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1000887-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DOMINGOS CRISTOFOLINI (REQUERENTE)

GILBERTO CRISTOFOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000887-19.2018.8.11.0045. I – Compulsando os elementos 

informativos engendrados no processo, deflui-se que a empresa GW 

Saúde Ltda apresentou novo orçamento a respeito da prestação dos 

serviços de ‘home care’, pormenorizando os itens necessários ao 

tratamento do autor, de acordo com a evolução do seu quadro clínico, que 

envolve as áreas médica e de enfermagem, fisioterapia, psicologia, 

fonoaudiologia e nutricional. De acordo com os documentos juntados no 

processo, os custos mensal com a equipe multiprofissional e os serviços 

de ‘home care’ somam o valor de R$ 23.348,60 (vinte e três mil, trezentos 

e quarenta e oito reais e sessenta centavos) e o custo dos materiais e 

medicamentos remonta o valor de R$ 8.351.40 (oito mil, trezentos e 

cinquenta e um reais e quarenta centavos), o que totaliza a quantia mensal 

de R$ 31.700,00 (trinta e um mil e setecentos reais). O Estado de Mato 

Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde, devidamente intimados, não 

manifestaram qualquer objeção ao orçamento apresentado pelo autor. 

Portanto, diante desta moldura, em que não houve objeção por parte dos 

requeridos, considerando-se a urgência/emergência do caso concreto, em 

razão da gravidade do quadro clínico apresentado pelo requerente, 

adicionado ao fato de que a decisão que determinou, em sede de 

antecipação de tutela, o fornecimento dos medicamentos, foi confirmada 

na sentença e não foi atendida pelos requeridos, que permaneceram em 

estado de inércia, mesmo após intimados a cumprir ordem, Determino o 

bloqueio do valor de R$ 190.200,00 (cento e noventa mil e duzentos reais), 

suficiente para custear o tratamento médico pelo período de 6 (seis) 

meses, na conta pública do Estado de Mato Grosso. Concretize-se o 

bloqueio, através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao 

processo de cópia do comprovante da operação. A liberação dos valores 

será realizada a cada 30 (trinta) dias, após comprovada a prestação dos 

serviços pela empresa contratada, mediante a juntada nos autos da 

respectiva nota fiscal, cientes as partes de que a não prestação de 

contas acarretará a determinação de devolução dos valores aos cofres 

públicos. II – Comprovada a prestação dos serviços pela empresa 

contratada, referente ao mês de agosto de 2018, mediante a juntada nos 

autos das respectivas notas fiscais (eventos nº 15227425 e nº 

15227482), Determino a liberação da quantia de R$ 31.700,00 (trinta e um 

mil e setecentos reais), mediante transferência eletrônica para a Conta 

Corrente nº 54.237-5, Agência do Banco Sicredi nº 0810, em nome de GW 

Saúde Ltda-ME – CNPJ nº 24.568.762/0001-57. III – Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 12 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000491-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES PIVETTA CESARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000491-42.2018.8.11.0045. Considerando-se a 

urgência/emergência do caso, em razão do quadro clínico apresentado 

pela exequente, adicionado ao fato de que a decisão que determinou o 

fornecimento do medicamento não foi atendida pelos executados, mesmo 

após intimados a cumprir a ordem, com o objetivo de evitar grave prejuízo 

à saúde da exequente e protelação do tratamento médico necessário à 

reversão do quadro clínico que apresenta, como forma de concretizar o 

comando da decisão judicial prolatada nos autos, DETERMINO o bloqueio 

das contas públicas do Estado de Mato Grosso, no valor correspondente 

a R$ 80.765,52 (oitenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais e 

cinquenta e dois centavos), quantia suficiente para custear o tratamento 

nas próximas duas sessões. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação. Após, expeça-se alvará para transferência do 

numerário em favor do hospital contratado para realizar as aplicações – 

Conta Corrente nº 7078-5, Agência nº 2304, Banco Unicred, de titularidade 

do Centro de Câncer de Sinop (CECANS) – CNPJ nº 05.668.840/0001-40. 

A exequente deverá prestar contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar 

da data da realização do tratamento, mediante a juntada aos autos da 

respectiva nota fiscal, cientes as partes de que a não prestação de 

contas acarretará a determinação de devolução dos valores aos cofres 

públicos. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de setembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001421-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ANTONIO BURILE (EMBARGANTE)

EDUARDO FONSECA VILLELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001421-94.2017.8.11.0045. A escrivania deverá elaborar 

certidão, com a finalidade de especificar se a exequente/embargada, 

devidamente intimada na pessoa do advogado constituído, apresentou 

manifestação. Caso contrário, não havendo a intimação, cumpra-se a 

decisão judicial arquivada no evento n.º 12448363. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 17 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001422-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ANTONIO BURILE (EMBARGANTE)

EDUARDO FONSECA VILLELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001422-79.2017.8.11.0045. A escrivania deverá elaborar 

certidão, com a finalidade de especificar se a exequente/embargada, 

devidamente intimada na pessoa do advogado constituído, apresentou 

manifestação. Caso contrário, não havendo a intimação, cumpra-se a 

decisão judicial arquivada no evento n.º 12336443. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 17 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003390-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO (ADVOGADO(A))

JAQUELINE ROBERTA SEVERINO BUENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE SACCHI ABREU RODRIGUES (RÉU)

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003390-81.2016.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada, na 

pessoa do advogado constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código 

de Processo Civil], para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

pagamento integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do 

Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de 

penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil]. A ausência de 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na 

imposição de multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, 

arbitrados no percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 

1.º do Código de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora 

e avaliação [art. 523, § 3.º do Código de Processo Civil]; d) na realização 

de apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro 

em cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código 

de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de setembro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001927-07.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IARA MARIA PANOSSO KREIN (EXECUTADO)

CK TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

CELSO KREIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001927-07.2016.8.11.0045. Como medida de prudência e 

evitar a configuração de nulidade processual, por vício da citação, 

Determino que se realizem buscas nos sistemas InfoJud/InfoSeg, Siel e 

Renajud, visando obter informações a respeito do atual endereço dos 

executados. Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, 

proceda-se a citação dos executados, mediante a expedição de mandado, 

registrando-se todos os referenciais de endereços indicados nos extratos 

dos sistemas anexos, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 2004109. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de setembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002196-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AGOSTINHO GUSSON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002196-12.2017.8.11.0045. Existindo informações que 

demonstram a possível ocorrência do falecimento do requerente, com 

fundamento no conteúdo do art. 313, inciso I do Código de Processo Civil, 

Determino a Suspensão do andamento do processo. A escrivania deverá 

elaborar certidão, com a finalidade de atestar a existência de ação de 

inventário ou de arrolamento de bens deixados em virtude do falecimento 

do ‘de cujus’ Jose Agostinho Gusson. Intime-se a herdeira Ilda Cleia de 

Oliveira Gusson, mediante a expedição de carta precatória, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias: a) comprove, mediante a apresentação de 

documento hábil, a condição de inventariante dos bens deixados em 

virtude do falecimento do ‘de cujus’ Jose Agostinho Gusson; b) indique o 

endereço e a qualificação completa dos demais herdeiros conhecidos. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 190 de 456



Proceda-se à citação dos herdeiros Maicon de Oliveira Gusson e Marcos 

Bruno de Souza Gusson, mediante a expedição de mandado e carta 

precatória, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se pronunciem sobre o 

pedido de habilitação. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de 

setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001165-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCONE SENA SANTOS (REQUERENTE)

TIAGO SENA SANTOS (REQUERENTE)

MARLI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARIS COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001165-54.2017.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, DECLARO 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, os seguintes 

fatos: a) a prática de ato ilícito, executado pela empresa requerida; b) o 

fato de os autores terem experimentado danos de natureza moral, 

decorrente dos fatos narrados na petição inicial. Consiste questão de 

direito relevante: a existência dos requisitos da responsabilidade civil e 

dos danos e a sua quantificação. Provas deferidas: considero que a 

coleta do depoimento pessoal dos requerentes e a produção da prova 

testemunhal se consolidam como elementos decisivos tendentes a 

viabilizar a integração e complementação da prova material/documental 

produzida no processo. Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo 

do art. 385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, Defiro a 

produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal dos 

autores. Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar 

reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II do Código de 

Processo Civil. Designo o dia 31 de outubro de 2018, às 13h30min, para 

realização de audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, 

§ 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 

15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá 

conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número 

de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do 

local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de 

Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte informar ou 

intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de 

instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se os autores, mediante a expedição de mandado, registrando-se 

que o não-comparecimento à audiência ou a recusa a prestar depoimento 

pessoal produzirá o efeito da confissão [art. 385, § 1.º do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de setembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003787-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

MARIA LINDAURA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERCARD BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo n.º 1003787-72.2018.8.11.0045. Com 

efeito, de acordo com a norma de regência, para a concessão da tutela de 

urgência se mostra imprescindível que, fundamentado em prova 

inequívoca, desponte razoável a probabilidade de êxito na ação após 

cognição exauriente, traduzida através da plausibilidade do direito e da 

verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, 

também subsista fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil 

reparação ou, ainda, que quando caracterizado abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte adversa (‘periculum 

in mora’). Interpretação que resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Pois bem. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas 

que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de 

segurança, a verossimilhança da alegação — dado a total ausência de 

comprovação de ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de 

documentos de identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de 

fraude/delito, praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que 

originam inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da 

pré-existência de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera 

administrativa ou tentativa de resolução do problema através dos órgãos e 

serviços públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e 

site: www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Com lastro 

no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do 

FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no 

dia 31 de outubro de 2018, às 10h30min. Intime-se a requerente. 

Proceda-se à citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 

de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000948-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GIACOMIN (REQUERENTE)

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000948-74.2018.8.11.0045. Trata-se de Ação Cautelar 

formulada por Celso Giacomin contra o Estado de Mato Grosso, em que 

disse que o requerido realizou o apontamento de protesto de certidão de 

dívida ativa e que o procedimento administrativo, instaurado para apurar a 

possível existência de crédito tributário, se encontra pendente de 

julgamento definitivo na esfera administrativa. Relatou que a certidão de 

dívida ativa decorre da imposição de multa por infração ambiental e que 

não é responsável pelo fato infracional. Requereu, ao final, a sustação do 

protesto. Foi proferido despacho que deliberou por indeferir o benefício da 

assistência judiciaria gratuita e o pagamento das custas ao final. Vieram 

os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. O 

recolhimento/quitação das custas judiciais constitui pressuposto 

processual de regularidade formal da demanda. A ausência de pagamento 

das custas judiciais acarreta no cancelamento da distribuição e na 

extinção do processo [art. 290 e art. 485, inciso IV, ambos do Código de 

Processo Civil/2015]. Compulsando o contingente probatório produzido no 

processo, depreende-se que foi proferida decisão judicial, que deliberou 

por ordenar a intimação do autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetivasse o pagamento das custas judiciais e que o requerente, 

devidamente intimado para efetivar a quitação das custas processuais, 
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quedou-se inerte (evento n.º 15024734). Por via de consequência, diante 

desta moldura, tomando-se em consideração que o requerente deixou de 

realizar a liquidação das custas processuais, dentro do prazo assinalado, 

considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é 

medida que se impõe. Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo 

do art. 485, inciso IV e art. 82, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de setembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004817-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

COFCO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI (ADVOGADO(A))

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP (RÉU)

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Processo n.º 1004817-79.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Embargos 

à Execução formulada por COFCO BRASIL S/A contra Soygrain Comércio 

e Indústria de Cereais LTDA – EPP, ambas já qualificadas no processo. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que a embargante manifestou, de maneira expressa, a 

intenção de não mais imprimir andamento dos atos do processo, revelando 

a ausência de interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de 

consequência, dado a anuência expressa da embargada [art. 485, § 4.º 

do Código de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

Homologo o requerimento de desistência e, como consequência direta, 

Julgo Extinto o Processo, sem a resolução de seu mérito. Custas 

integralizadas quando do ajuizamento da ação. Homologo, por sua vez, o 

pedido de renúncia do direito de recorrer. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se o processo. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 

de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004832-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

COFCO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI (ADVOGADO(A))

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EMBARGADO)

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Processo n.º 1004832-48.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Embargos 

à Execução formulada por COFCO BRASIL S/A contra Soygrain Comércio 

e Indústria de Cereais LTDA – EPP, ambas já qualificadas no processo. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que a embargante manifestou, de maneira expressa, a 

intenção de não mais imprimir andamento dos atos do processo, revelando 

a ausência de interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de 

consequência, dado a anuência expressa da embargada [art. 485, § 4.º 

do Código de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

Homologo o requerimento de desistência e, como consequência direta, 

Julgo Extinto o Processo, sem a resolução de seu mérito. Custas 

integralizadas quando do ajuizamento da ação. Homologo, por sua vez, o 

pedido de renúncia do direito de recorrer. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após, arquive-se o processo. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 

de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003751-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI (ADVOGADO(A))

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO BRASIL S.A (EXECUTADO)

THIAGO SOARES GERBASI (ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Processo n.º 1003751-64.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial promovida por Soygrain Comércio e Indústria de 

Cereais LTDA – EPP em desfavor de COFCO BRASIL S/A, ambas já 

qualificadas no processo. Vieram os autos conclusos para deliberação. É 

o sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, depreende-se que a exequente manifestou, de 

maneira expressa, a intenção de não mais imprimir andamento dos atos do 

processo, revelando a ausência de interesse em obter a prestação 

jurisdicional. Por via de consequência, dado a anuência expressa da 

executada [art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], considero que a 

extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. 

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, Homologo o requerimento de desistência e, como 

consequência direta, Julgo Extinto o Processo, sem a resolução de seu 

mérito. Custas integralizadas quando do ajuizamento da ação. Homologo, 

por sua vez, o pedido de renúncia do direito de recorrer. Expeça-se alvará 

de liberação, da quantia em dinheiro depositada no processo (evento nº 

12618815), em prol da executada COFCO BRASIL S/A. Após, arquive-se o 

processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 17 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003747-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI (ADVOGADO(A))

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

COFCO BRASIL S.A (EXECUTADO)

THIAGO SOARES GERBASI (ADVOGADO(A))

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDEMAR ALCEU BALBINOT

 

Processo n.º 1003747-27.2017.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial promovida por Soygrain Comércio e Indústria de 

Cereais LTDA – EPP em desfavor de COFCO BRASIL S/A, ambas já 

qualificadas no processo. Vieram os autos conclusos para deliberação. É 

o sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, depreende-se que a exequente manifestou, de 

maneira expressa, a intenção de não mais imprimir andamento dos atos do 

processo, revelando a ausência de interesse em obter a prestação 

jurisdicional. Por via de consequência, dado a anuência expressa da 

executada [art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], considero que a 

extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. 

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, Homologo o requerimento de desistência e, como 

consequência direta, Julgo Extinto o Processo, sem a resolução de seu 

mérito. Custas integralizadas quando do ajuizamento da ação. Homologo, 

por sua vez, o pedido de renúncia do direito de recorrer. Expeça-se alvará 

de liberação, da quantia em dinheiro depositada no processo (evento nº 
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12618337), em prol da executada COFCO BRASIL S/A. Após, arquive-se o 

processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 17 de setembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 155813 Nr: 3379-98.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS BARROS BATISTA, MAICON 

DOUGLAS ALMEIDA DAVIS, THIAGO LEMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VIVAN - 

OAB:OAB/MT 24885/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da Sra Aline Fernandes, Dr Anderson Vivian, 

OAB/MT 24.885, para juntar o pedido administrativo de visita junto a 

Direção da Unidade Prisional e a citada negativa do Diretor de tal Órgão, 

referente ao pedido de fls. 96/97.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 139655 Nr: 3252-97.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIS CAVALCANTE DOS SANTOS, JOÃO LUIZ 

DA SILVA FILHO vulgo "LAGOA", FERNANDO SOUZA LIMA, ANTONIO 

VITALINO DA SILVA FILHO, RODRIGO BELTRAME, MARCELO ROCHA 

VALOTTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - 

OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1. Do pedido de fl. 397

 Tendo em vista o contido no petitório de fl. 397, bem como o parecer 

favorável do Ministério Público de fl. 408, DEFIRO o pedido da Defesa, e de 

consequência, AUTORIZO, excepcionalmente, a ré Lais Cavalcante dos 

Santos, qualificada nos autos, a sair do seu domicílio exclusivamente para 

se deslocar até CRAS de Lucas do Rio Verde/MT, no dia 25/09/2018, às 

14h30min e até o Condomínio Rosa de Lucas do Rio Verde/MT, no dia 

04/10/2018, às 07h40min.

Por conseguinte, expeça-se alvará de autorização de saída para os dias 

25/09/2018 e 04/10/2018, bem como ofício ao Comandante da Polícia Militar 

e ao Delegado de Policia, dando-lhes ciência desta decisão.

Intimem-se.

2. Dos recursos de apelação

Verifico que no momento da intimação pessoal dos acusados Lais 

Cavalcante dos Santos, Rodrigo Beltrame, Antonio Vitalino da Silva Filho e 

Marcelo Rocha Valotte acerca da sentença penal condenatória, os 

mesmos manifestaram o interesse em recorrer da condenação (fls. 378 e 

396). Assim, sendo o recurso interposto no momento correto, recebo-o.

 Outrossim, intimem-se as defesas dos acusados para apresentarem as 

respectivas razões recursais, no prazo legal.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para apresentar suas 

contrarrazões recursais.

 3. Dos acusados João Luiz da Silva e Fernando Sousa Lima

Requisite-se informações acerca do cumprimento da carta precatória 

expedida à fl. 384.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159582 Nr: 5600-54.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BONFIN FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez que a 

mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça inicial ser 

apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais e 

condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal.

 2. Ante o que preceitua o art. 56 da Lei 11.343/2006, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 05 de dezembro de 2018, às 

15h30min. Saliento, que na referida audiência será realizado o 

interrogatório do denunciado, bem como a oitiva das testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa que residem nesta Comarca. Se houver 

testemunhas residentes em outra comarca, expeça-se imediatamente 

carta precatória. Cite-se o acusado do recebimento da presente denúncia, 

intimando-o e requisitando-o, se necessário, da audiência 

supradesignada. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público. Requisite-se 

os laudos periciais, se necessário.

 3. Comunique-se do recebimento da presente denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e a Delegacia de onde se originou o inquérito, bem 

como seja procedida a anotação dos dados no banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações (SINIC), conforme determina o inciso IV, 

do item 7.5.1, da CNGC/MT.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 84914 Nr: 4473-91.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE TEREZINHA WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SOTIER WOLFF - 

OAB:16.847/MT

 Vistos etc.,

Diante do teor da certidão de fl. 129, intime-se a advogada constituída pela 

acusada, Dra. Adriana Sotier Wolff, via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, justifique o motivo pelo qual deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentação dos memoriais escritos, sob pena do pagamento 

de multa no valor de 01 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, conforme 

preceitua o artigo 265, do Código de Processo Penal. No mesmo prazo a 

advogada poderá apresentar a peça faltante.

Outrossim, diante do silêncio injustificado da sua defensora, determino a 

intimação da ré para que informe ao oficial de justiça se possui outro 

advogado ou se não tem condições de arcar com honorários advocatícios, 

caso em que será defendida pela Defensoria Pública.

Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da META 02/2018 

do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 105114 Nr: 22789-84.2014.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO LOURENÇO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Vistos etc.,

Diante do teor da certidão de fl. 272, intime-se o advogado constituído pelo 

acusado, Dr. Fabio do Nascimento Silva, via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, justifique o motivo pelo qual deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentação dos memoriais escritos, sob pena do pagamento 

de multa no valor de 01 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, conforme 
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preceitua o artigo 265, do Código de Processo Penal. No mesmo prazo o 

advogado poderá apresentar a peça faltante.

Outrossim, diante do silêncio injustificado do seu defensor, determino a 

intimação do réu para que informe ao oficial de justiça se possui outro 

advogado ou se não tem condições de arcar com honorários advocatícios, 

caso em que será defendido pela Defensoria Pública.

Findo, ante a juntada dos documentos de fls. 254/271, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para ratificação dos memoriais escritos.

 Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010276-11.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

EVANDES NOURA DE LIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que 

faço a juntada da carta precatória devolvida, cuja citação foi positiva. 

Nesse passo, INTIMO a parte exequente para manifestação no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 16 de setembro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001753-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES (ADVOGADO(A))

ERVA MATE COR E SABOR LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que a 

diligência por meio do SIEL retornou resultado negativo para o nome "Luzia 

Chaves Fontes", sendo certo que, por outro lado, localizou registro em 

nome de "Luzia Fontes Silva", cujo nome da mãe e data de nascimento 

batem com o informado na determinação anterior. Nesse passo, faço a 

juntada do resultado em PDF e, ato contínuo, INTIMO a parte exequente 

para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 16 de 

setembro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001819-75.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER (ADVOGADO(A))

ERVA MATE COR E SABOR LTDA (EXEQUENTE)

ANDRE LUIS STEIN FORTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que, 

muito embora a diligência por meio do SIEL tenha apresentado resultado 

positivo, conforme documento em PDF que ora se junta, o endereço 

indicado no resultado não é suficiente para envio de citação, haja vista 

que apenas indica o nome da rua e respectivo bairro e cidade, não 

informando o número. Nesse passo, INTIMO a parte exequente para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Lucas do Rio Verde - MT, 16 de 

setembro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001041-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DEBORA CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001041-37.2018.8.11.0045. 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 

maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARINALVA PEREIRA PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001035-30.2018.8.11.0045. 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 

maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001043-07.2018.8.11.0045. 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 
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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 

maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001045-74.2018.8.11.0045. 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 

maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004302-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH (ADVOGADO(A))

ADRIANO GASPERIN ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

F J TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMANTE(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011619-42.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARLOS CASANOVA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 30/10/2018, HORA: 14:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010804-79.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR LUIZ CAVALLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010804-79.2014.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: JOACIR LUIZ CAVALLI Visto. Dispensado o relatório. 

Considerando que a parte exequente foi intimada do despacho id 

11892019 e quedou-se inerte há mais de um ano, a extinção é medida que 

se impõe, consoante à regra do art. 485, II e III, do Código de Processo 

Civil, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolvera 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 diligencias que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” Ademais, se mostra 

desnecessária a intimação pessoal para prosseguimento do feito no 

âmbito dos Juizados Especias, conforme artigo 38, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, ao contador judicial para 

apuração das custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde - MT, 18 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012176-29.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LENICE KAISER (EXEQUENTE)

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8012176-29.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: NEIDE LENICE KAISER 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

apresentado por NEIDE LENICE KAISER em face de OI S/A. Como é de 

amplo conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi foi 

homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara 

Empresarial do Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as empresas 

do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, 

Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os créditos existentes 

contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, deverão ser 

recebidos pelos respectivos credores no processo de recuperação 

judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da Lei n. 

11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se ainda 

não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 
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sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011055-63.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MAZUTTI MARQUES MORAES (REQUERENTE)

JESSICA CRISTINA DALL ALBA (ADVOGADO(A))

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011055-63.2015.8.11.0045. Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno 

dos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada 

sendo requerido, arquive-se com as advertências de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001314-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FELIPE DOS SANTOS MOURA (EXEQUENTE)

FABIO RICARDO CAVINA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

MAISA ALVES DO CARMO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001314-50.2017.8.11.0045. REQUERENTE: EDUARDO FELIPE DOS 

SANTOS MOURA REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS 

LTDA Visto. Inicialmente, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Intime-se a devedora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, 

consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de 

mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não 

pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, intime-se 

imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, 

o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, do 

CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004402-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARMORARIA E VIDRACARIA AMAZONAS LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORACI GARCIA DE MEDEIROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004402-33.2016.8.11.0045. REQUERENTE: MARMORARIA E VIDRACARIA 

AMAZONAS LTDA - ME REQUERIDO: LORACI GARCIA DE MEDEIROS 

Vistos. Intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 18 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA (ADVOGADO(A))

KLUGE E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA (ADVOGADO(A))

DIRCEU CAMILO COSMA (REQUERIDO)

WELINGTON GOULART PIRES (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 30/10/2018 HORA: 14:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA (ADVOGADO(A))

KLUGE E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA (ADVOGADO(A))

DIRCEU CAMILO COSMA (REQUERIDO)

WELINGTON GOULART PIRES (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMADA, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 30/10/2018 HORA: 

14:30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010460-69.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA (ADVOGADO(A))

IVAN BIANCON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010460-69.2012.8.11.0045. REQUERENTE: IVAN BIANCON REQUERIDO: 

PASSAREDO LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado o relatório. 

Considerando que a parte exequente foi intimada do despacho id 

10902163 e quedou-se inerte há mais de uma ano, a extinção é medida 

que se impõe, consoante à regra do art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolvera 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 diligencias que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” Ademais, se mostra 

desnecessária a intimação pessoal para prosseguimento do feito no 

âmbito dos Juizados Especias, conforme artigo 38, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, ao contador judicial para 

apuração das custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde - MT, 18 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AURICIO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000973-87.2018.8.11.0045. 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 

maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002920-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CORDEIRO VALDIVINO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002920-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUCAS CORDEIRO 

VALDIVINO REQUERIDO: VIVO S.A. Visto Converto o julgamento em 

diligencia e determino que a parte Reclamante no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos o comprovante de endereço em nome da parte 

autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, a 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito 

alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua 

comprovantes de residência em seu nome o reclamante deverá comprovar 

por documento idôneo a relação com a pessoa que constará no 

comprovante de residência. Ressalto que no caso dos Juizados Especiais 

a competência territorial pode ser declarada de oficio pelo Magistrado 

(enunciado 89 do FONAJE), portanto, é documento essencial para 

propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 17 

de setembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010564-56.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL CARDOSO MAGALHAES (REQUERENTE)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO 

(ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ROGERIO BORGES CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010564-56.2015.8.11.0045. REQUERENTE: WENDEL CARDOSO 

MAGALHAES REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Rejeitada a impugnação, 

expeça-se o competente RPV. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO (ADVOGADO(A))

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

FABIO DO NASCIMENTO SILVA (ADVOGADO(A))

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001782-77.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO FABRIN 

BOULHOSA REQUERIDO: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E 

PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Vistos. 

1. Intimem-se as partes Embargadas para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

se manifestem acerca dos embargos de declaração, caso queiram, nos 

termos do art. 1.023, § 2º do CPC. 2. Após, retornem os autos conclusos 

para deliberações. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001892-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA (ADVOGADO(A))

CATIANE ZAATREH CENTURION (ADVOGADO(A))

ROQUE DEONISIO KERN (REQUERENTE)

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR DA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001892-47.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ROQUE DEONISIO KERN 

REQUERIDO: JULIO CEZAR DA LUZ Vistos. Considerando o trânsito em 

julgado da sentença, intime-se as partes para requerer o que de direito e 

interesse, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não sejam apresentados 

requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

necessárias. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003743-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

REGIANE ANDREIA PAZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003743-87.2017.8.11.0045. REQUERENTE: REGIANE ANDREIA PAZ DE 

CAMPOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Defiro levantamento dos valores depositados nos 

autos em favor do Autor. Antes, porém, intimem-se as partes nos termos 

do Provimento 68/2018 do CNJ. Decorrido o prazo legal, expeça-se o 
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alvará para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para 

tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Às 

providências. Após todo o trâmite processual, arquive-se com as cautelas 

de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 17 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MENDES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000870-80.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRE GONCALVES MENDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Defiro levantamento dos valores de 

depositado nos autos em favor do Autor. Intimem-se as partes nos termos 

do Provimento 68/2018 do CNJ. Decorrido o prazo legal. expeça-se o 

alvará para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para 

tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011944-17.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

RENATO ROSSETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE APARECIDA ROZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 30/10/2018, às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004438-75.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

RONEIDE MARTINS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO MANOEL DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 30/10/2018, às 15h45min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

MAYARA TECHIO (REQUERENTE)

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001968-37.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MAYARA TECHIO 

REQUERIDO: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. 

Visto. Inicialmente, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Intime-se a devedora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, 

consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de 

mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não 

pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, intime-se 

imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, 

o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, do 

CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002113-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

ANTONIA LUCIANA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002113-59.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIA LUCIANA DOS 

SANTOS SILVA 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. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001715-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. D. (ADVOGADO(A))

M. P. (REQUERENTE)

D. I. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. A. (REQUERIDO)

R. D. S. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que 

restou frutífera a diligência por meio do SIEL em relação reclamado Divino 

de Araujo, conforme documento em anexo. Nesse passo, INTIMO a parte 

autora para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, atentado-se, 

igualmente, ao despacho de Id. 11564434. Lucas do Rio Verde - MT, 17 de 

setembro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000519-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE INES FLACH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Ministério Público (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000519-78.2016.8.11.0045. REQUERENTE: CLAUDETE INES FLACH 
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REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Considerando que todas as medidas pertinentes ao 

tratamento da parte autora estão sendo devidamente cumpridas pelo 

requerido, bem como não há pendências no feito, intime-se a parte Autora 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 17 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-69.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIENE MEDEIROS DE OLIVEIRA VASCOS DA CRUZ (REQUERENTE)

SELNA BEATRIZ DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010352-69.2014.8.11.0045. REQUERENTE: MARIENE MEDEIROS DE 

OLIVEIRA VASCOS DA CRUZ REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. Considerando que o executado 

quedou-se inerte, intime-se a exequente para requerer o que de direito e 

interesse, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17366 Nr: 2406-03.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAPEAÇÃO E PINTURA KIDÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, 

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 21.382, THUANY PRISCILA ZUANAZZI - OAB:17217/O, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Vistos.

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95).

FUNDAMENTO e DECIDO.

Ante o cumprimento integral da obrigação, realizada pela Executada 

(fls.285/288), a extinção é medida que se impõe consoante à regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil, in verbis:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita.”

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento da penhora do imóvel.

Considerando o cumprimento da execução, bem como o cancelamento do 

leilão, o pedido de habilitação de crédito hipotecário (fls. 291/292 

e317/346) restou prejudicado.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta urbe para que promova 

a exclusão do imóvel sob matrícula nº 066 Livro nº 2, fls. 01 CRI de Lucas 

do Rio Verde, caracterizado como um imóvel rural sob nº 95, setor 07, 

situado no Projeto Especial de Assentamento Lucas do Rio Verde.

Desde já defiro o levantamento dos valores, em favor do Exequente, 

antes, porém, aguarda-se o prazo do Provimento nº 68/2018 do CNJ, 

certifique-se e expeça-se o alvará.

Sem prejuízo da determinação acima, intime-se o Executado para que 

promova o pagamento da comissão da leiloeira (fls. 347/348) no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas.

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003297-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCI LUCIA CARDOSO (REQUERIDO)

VANDERELI CEZAR CARDOSO (REQUERIDO)

FELIPE CARDOSO - ME (REQUERIDO)

FELIPE CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003297-50.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ACOLUCAS COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA - ME REQUERIDO: FELIPE CARDOSO - ME, 

FELIPE CARDOSO, DULCI LUCIA CARDOSO, VANDERELI CEZAR 

CARDOSO Vistos. Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os 

autos na pauta de audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. 

CITEM-SE os requeridos e INTIME-SE a parte autora para comparecer à 

solenidade. Conste no mandado que o não comparecimento da parte 

reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o não 

comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

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

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

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Intime-se. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003824-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

PATRICIA CANAVIEIRA DE MORAES REGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003824-02.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PATRICIA CANAVIEIRA DE 

MORAES REGO REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. 

PATRICIA CANAVIEIRA DE MORAES REGO, qualificada na inicial, 

ingressou com ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada em desfavor de TELEMAR NORTE LESTE S/A, sustentando, em 

síntese, ao tentar efetuar compra a prazo no comércio local, teve seu 

crédito negado, por possuir restrição no SPC, originado pela requerida, 

sendo que nunca teve qualquer tipo de relação comercial com a mesma. 

Informa que comunicou a autoridade policial, registrando o boletim de 

ocorrências. Dessa forma, pleiteia a concessão da tutela de urgência para 

o fim de determinar que a reclamada exclua a restrição em nome do 

reclamante, uma vez que acredita estar sendo vítima de um falsário. É, em 

síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade 

de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo 
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Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a 

tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de 

tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos 

clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade 

do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao 

direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo 

(natureza cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita 

em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da 

probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. 

No caso em tela, em que a reclamante postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que 

a reclamada se exclua o nome dos órgão de proteção ao crédito, uma vez 

que não possui vínculos contratuais com a reclamada, bem como acredita 

estar sendo vítima de falsários. O periculum in mora evidencia-se pelo fato 

de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de 

crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão da 

tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus 

boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da declaração de 

inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da reclamante nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez 

que o citado registro pode causar prejuízos ao reclamante e, caso não 

seja excluído seu nome dos citados serviços de restrição de crédito, 

certamente causará outros prejuízos de difícil reparação. A reclamante 

alega que nunca efetuou qualquer empréstimo com a reclamada e que, em 

razão disso, a inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de 

proteção ao crédito foi indevida. Levando em consideração o grande 

número de inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras 

de produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente 

de falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé, soa verossímil a 

alegação do reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor 

a produção de prova de fato negativo, devendo a prova da existência da 

negociação e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela 

empresa reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência 

do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações do reclamante. 

Diante disto, reconheço a verossimilhança do alegado na possibilidade de 

ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do 

inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode advir. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a 

inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 273, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a concessão de tutela antecipada a fim de que 

seja excluído o nome do reclamante PATRICIA CANAVIEIRA DE MORAES 

REGO dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada., sob pena de multa diária no 

valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos 

prejuízos causados à parte reclamante. Com feito, levando em 

consideração as regras de experiência e a verossimilhança das 

alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a 

reclamada apresente, no prazo da contestação, provas quanto a fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do 

CPC). Cite-se a Reclamada, constando do chamamento judicial as 

advertências legais da revelia. Por fim, defiro à parte autora os benefícios 

da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 17 de setembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003838-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THYARA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003838-83.2018.8.11.0045. REQUERENTE: THYARA SILVA DE SOUSA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos. THYARA SILVA DE SOUSA 

ingressou com reclamação em desfavor de União Sorrisense de Educação 

Ltda – UNIC, argumentando que apesar de possuir o financiamento 

estudantil (FIES), vem recebendo cobranças da requerida, no valor de R$ 

6.140,31 (seis mil cento e quarenta reais e trinta e um centavos). 

Assustada com as cobranças, após um acordo, realizou o pagamento de 

R$ 2.220,01 (dois mol duzentos e vinte reais e um centavo), com a 

finalidade que as cobranças parassem. Ocorre que as cobrança não 

pararam e agora a cobrança é no valor de R$ 7.769,87 (sete mil 

setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos), e pela 

falta de pagamento dos valores, a reclamante está sendo impedida de 

realizar as provas, bem como acesso as matérias online, já que foi 

impedida de realizar a matrícula no semestre. Ao final, requer a tutela de 

urgência para que possa cursar o semestre, com a liberação do portal do 

aluno e a realização da provas. Pois bem. 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 é 

aluna da requerida, 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 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 

CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para o efeito de: a) 

determinar que a reclamada providencie a rematrícula da reclamante no 

curso de Enfermagem 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 é 05 (cinco) dias, 

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, devendo ser designada audiência 

de conciliação, conforme disponibilidade pauta. Às providências. Lucas do 

Rio Verde-MT, 17 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003840-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR VARGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVCOM COMPUTADORES - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003840-53.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GILMAR VARGAS 

REQUERIDO: SERVCOM COMPUTADORES - EIRELI - ME Vistos. GILMAR 

VARGAS, qualificado na inicial, ingressou com ação de obrigação de 

fazer e restituição de valores com pedido de tutela antecipada em 

desfavor de CWK IMPORTS EIRELLI, sustentando, em síntese, que efetuou 

a compra de um jogo de panelas e um jogo de colheres de silicone, pelo 

valor de R$ 849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais) parcelado em 10 

(dez) vezes, ocorre que o valor que está sendo debitado do cartão de 

crédito totaliza R$ 1.349,00 (mil trezentos e quarenta e nove reais) e não 

recebeu os produtos, mesmo tendo efetuado o pagamento de 4 parcelas. 

Dessa forma, pleiteia a concessão da tutela de urgência para o fim de 

determinar que a reclamada suspenda os pagamentos das seis parcelas 

restantes.. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada se exclua 

o nome dos órgão de proteção ao crédito, uma vez que não possui 

vínculos contratuais com a reclamada, bem como acredita estar sendo 

vítima de falsários. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de estarem 

sendo descontados mensalmente do cartão de crédito, por um produto 

que não recebeu e além do mais, em valor superior, supostamente, 

pactuado . Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Como consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão 

da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus 

boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade de cancelamento da 

compra e a restituição de valores, e o periculum in mora, vez que mesmo 

não tendo recebido o produto o reclamante efetou pagamento de 4 

parcelas e ainda restam 6 parcelas, certamente causará outros prejuízos 

de difícil reparação. Ademais, não seria possível impor ao reclamante a 

produção de prova de fato negativo, devendo a prova da existência da 

negociação e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela 

empresa reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência 

do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a cobrança devida. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações do reclamante. 

Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão sem qualquer prejuízo à 

empresa reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 

273, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a 

concessão de tutela antecipada a fim de que sejam suspensas a 

cobrança das parcelas do cartão de crédito do reclamante GILMAR 

VARGAS referente as compras efetuadas com a empresa reclamada, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. 

Com feito, levando em consideração as regras de experiência e a 

verossimilhança das alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do 

art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, 

desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da contestação, provas 

quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante 

(art. 373, II do CPC). Cite-se a Reclamada, constando do chamamento 

judicial as advertências legais da revelia. Por fim, defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002077-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

DIONE MENDES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002077-17.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DIONE MENDES DOS ANJOS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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, 17 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002131-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE BLAUTH REUTER (REQUERENTE)

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002131-80.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FILIPE BLAUTH REUTER 

REQUERIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. Cumpra-se a 

deliberação de id. 14228256. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA (ADVOGADO(A))

KLUGE E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR VICENTE DUARTE DE JESUS (REQUERIDO)

IGOR DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CESAR LIMA DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001361-87.2018.8.11.0045. REQUERENTE: KLUGE E CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: IGOR DA SILVA RIBEIRO, IGOR VICENTE DUARTE DE JESUS 
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Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na 

formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do 

Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a 

imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre IGOR DA SILVA RIBEIRO e 

KLUGE & CIA LTDA. – ME, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos 

constante na ata de audiência aportada no evento 13421369. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 14 de setembro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005193-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FURTADO DANTAS (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CESAR LIMA DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005193-65.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LUCIANO FURTADO DANTAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Conquanto a parte 

reclamante tenha manifestado e apresentado contrato de locação, 

verifica-se que a pessoa locatária é estranha ao processo cuja relação 

com o reclamante não foi comprovada e, portanto, não serve como 

documento hábil de comprovação de sua residência, assim como não 

serve para fixação de competência deste Juízo, de modo que a extinção 

do processo sem análise do mérito é medida de rigor. A ausência de 

documento essencial para a comprovação das alegações da reclamante 

equivale à ausência de requisito de procedibilidade da ação, cuja ausência 

acarreta o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, suscito 

ausência de pressuposto processual e 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 não havendo 

manifestação das partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE mediante 

baixas e cautelas de praxe. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – (MT), 17 de setembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002268-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DE FRANCA FREITAS (REQUERENTE)

ELIAS DANIEL DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUST CORRESPONDENTE BANCARIO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAMARIS CARITA SILVA QUEIROZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002268-62.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALISSON DE FRANCA 

FREITAS REQUERIDO: JUST CORRESPONDENTE BANCARIO E SERVICOS 

LTDA Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente intimado para promover a 

emenda da inicial (art. 317 do CPC), embora tenha manifestado em tempo, 

deixou de colacionar nos autos comprovante de endereço atualizado, em 

seu nome, descumprindo a decisão que determinou a emenda da inicial. 

Verifica-se pelo documento juntado pelo requerente não é apto para 

comprovação de endereço, já que como não é emitido por concessionaria 

de energia /telefonia e /ou de água, poderia o autor trazer aos autos cópia 

da certidão de nascimento, uma vez que na inicial declara residir com ao 

avós. Dessa forma, o reclamante não trouxe aos autos comprovante de 

endereço apto para o cumprimento da determinação de emenda à inicial. 

Esclareço que a comprovação de endereço é essencial para fixação de 

competência dos juizados especiais. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as formalidade 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001096-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001096-22.2017.8.11.0045; Valor causa: $44,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228). Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR(A): JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA Parte 

Ré: RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Intimação do advogado da parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal. LUCAS DO RIO 

VERDE, 17 de setembro 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003602-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO HASSE (EXECUTADO)

JOSIANE SEGAT HASSE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003602-34.2018.8.11.0045; Valor causa: $342,960.14; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). artes do 

processo: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: JULIANO 

HASSE, JOSIANE SEGAT HASSE Senhor(a): Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da Requerente 

para que providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que 

perfaz o valor de R$ 30,00(trinta reais), a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 17 de setembro de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas 

Reis Gestora Judiciária SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 
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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: 1000377-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR MARTINS SALGUEIRO - ME (EXECUTADO)

JOSEMAR MARTINS SALGUEIRO (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$ 90,00 do Senhor 

Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de complementação de 

diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. Bem 

como para manifestar-se requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 29677 Nr: 3651-44.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CESÁRIO DA SILVA, DEISE 

SCHLICKNANN CESÁRIO, RONALDO CESÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90911 Nr: 4805-24.2013.811.0045

 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: MARCOS LEANDRO BOHNERBERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE APARECIDA VOLPINI, SOELI 

KAIPER ARDENGHI BRIZOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELINTON CORREA BICUDO - 

OAB:17.116-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.140. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 84395 Nr: 3925-66.2012.811.0045

 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: C.S.I SUPERMERCADO LTDA-ME, ILIANO LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORECI FERREIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113893 Nr: 6053-54.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ CANAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001814-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

GILVAN DE OLIVEIRA CONFESSOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

P R O C E S S O  N . º  1 0 0 1 8 1 4 - 1 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  A Ç Ã O  D E 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS 

ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. AUTOR: GILVAN DE OLIVEIRA CONFESSOR RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, ETC. GILVAN DE 

OLIVEIRA CONFESSOR ajuizou AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sustenta o 

requerente ser portador de doença incapacitante, CID 1.64 (Acidente 

Vascular Cerebral), CID M 25.6 (Rigidez Articular não classificada, e ainda, 

CID E11 (Diabetes Mellitus Não Insulino-Dependente) e CID 169.3 (Sequelas 

de Infarto Celebral), estando em tratamento desde 12.02.2016, não 

apresentando condições para o trabalho, por tempo indeterminado. De 

modo que postula pela concessão do beneficio em tutela de urgência e no 

mérito requer a procedência da ação. Com a inicial vieram os documentos 

(Id n° 7234386). A tutela antecipada foi concedida, conforme Id. 7369701, 

tendo o INSS comunicado o cumprimento da decisão, conforme ID. 

6650439. Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e 

documentos (Ids ns° 8301588 e 8301587), aduzindo em preliminar 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

antecede ao ajuizamento da ação, e no mérito destaca que o autor não 

preenche os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, 

mormente porque não ostenta incapacidade total e permanente para o 

trabalho, além de não ter carreado aos autos provas de que encontra-se 

insuscetível de reabilitação e requereu a improcedência da ação. O 

requerente apresentou Impugnação a contestação, rebatendo os 

argumentos lançados pela parte ex adversa, ratificando os termos da 

peça madrugadora (Id n°8704127). A pericia foi realizada e o Laudo 

encontra-se acostado Id n° 9957175, sendo que a parte autora se 

manifestou (Id n° 9979527) e o INSS manteve-se taciturno. Pedido do autor 

de restabelecimento do Beneficio (Id. 10227309) pelo prazo de 365 dias, 

pedido parcialmente acolhido por decisão proferida sob o Id n° 11206906. 

Pedido do autor de procedência da ação, requerendo a juntada de Laudo 

Médico (Id. 15239266). Os autos vieram-me conclusos para prolação de 

sentença. É o relatório. Fundamento e decido. AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS 

ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ajuizada por GILVAN DE OLIVEIRA CONFESSOR visando a 

concessão de aposentadoria por invalidez com pedido de tutela 

antecipada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Primeiramente, cumpre ressaltar, que a matéria sub-judice não 

necessita de produção de prova em audiência, motivo pelo qual, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Verifica-se que a controvérsia reside basicamente na 

comprovação da qualidade de segurado, bem como na incapacidade 

laboral do requerente, provisória ou definitiva, capaz de ensejar o 

deferimento do pleito. Assim, diante do pedido manejado pela autora, há 
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necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do beneficio formulado. 1. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a 

Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de aposentadoria 

por invalidez, e auxílio-doença no artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. 

Aposentadoria por invalidez Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. 1.2. Auxílio-doença 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido neta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. A qualidade de segurado, bem como o 

cumprimento da carência exigida demonstram-se incontroversos no 

presente caso, pelos documentos acostados, CNIS sob o Id. 7234365, 

onde se verifica ainda que o autor já vinha recebendo auxilio doença, 

cessado na data de 21.02.2017. Por se tratar de causa que envolve a 

verificação da existência de incapacidade laboral, constatou-se a 

necessidade de aferir a real condição do segurado para o trabalho, haja 

vista a contradição entre as alegações das partes envolvidas, já que a 

autora alega incapacidade, e de outro lado, a Autarquia-Ré questiona 

referida incapacidade. Diante disso, determinou-se a realização de perícia 

médica para a produção da prova técnica, fundamental ao deslinde da 

controvérsia, objetivando a melhor formação do juízo de convencimento 

quanto aos fatos a comprovar. Nesse contexto, o laudo pericial acostado 

Id n° 9957175 identificou clinicamente que o autor sofre de sequelas 

decorrente de acidente vascular encefálico. Paresia em membros 

superiores e alteração cognitivo comportamental. CID 110, E11, 1693, 164, 

M256, R41 (resposta ao quesito item “b” – p. 01), sendo a causa provável 

o acidente vascular encefálico sofrido, incapacitando-o de forma 

permanente, definitiva e total (respostas aos quesito do item “g” de p. 01), 

incapacidade desde fevereiro de 2016 (quesitos item “h” – p. 02). 

Corroborando as informações prestadas acima pelo expert, os laudos e 

exames médicos particulares colacionados a inicial (Id. 7234386), 

confirmaram que a autor apresenta sequelas que lhe impede de exercer 

suas atividades habituais. Assim, devidamente comprovada à 

incapacidade laborativa permanente do autor e sua qualidade de 

segurado, de rigor se impõe o deferimento do pedido de aposentadoria por 

invalidez. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por 

GILVAN DE OLIVEIRA CONFESSOR em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, condenando o réu a conceder ao autor 

o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos termos do 

artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/91, devidos a partir do da cessação do 

beneficio na via administrativa, 21/02/2017, NB 6156961252 (ID n° 

7234386 - p. 27), descontadas as parcelas já pagas a titulo de auxilio 

doença e respeitada a prescrição quinquenal. Correção Monetária e Juros 

de Mora A Correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC. Os juros moratórios 

incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), 

contam-se da citação, para as parcelas eventualmente vencidas 

anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são 

posteriores. Concedo a tutela antecipada nesta sentença, devendo ser 

implantado o benefício no prazo, máximo de 30(trinta) dias, após a 

intimação desta decisão. Em razão do princípio da sucumbência, condeno 

o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% 

sobre o valor das prestações vencidas, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sem 

condenação em custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 

1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a 

Instância Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame 

necessário, considerando que o autor já vinha recebendo beneficio de 

auxilio doença, durante o tramitar do feito, assim as parcelas em atraso 

não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do 

NCPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às 

anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de setembro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002657-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

ANTONIO NUNES LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

P R O C E S S O  N . º  1 0 0 2 6 5 7 - 8 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  A Ç Ã O  D E 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS 

ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. AUTOR: ANTONIO NUNES LEITE RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, ETC. ANTONIO NUNES LEITE ajuizou 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM 

PEDIDOS ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Sustenta o requerente ser portador de doença 

incapacitante, enfisema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, 

além de possuir um tumor no pulmão, que necessita de procedimento 

cirúrgico, para investigação, estando em tratamento desde 12.02.2016, 

não apresentando condições para o trabalho, por tempo indeterminado. 

Postulou o beneficio de auxilio doença, que foi deferido desde 10.09.2016, 

contudo cessado na data de 16.06.2017, NB 605.746.071-0. De modo que 

postula pela concessão do beneficio em tutela de urgência e no mérito 

requer a procedência da ação. Com a inicial vieram os documentos (Id n° 

9076413). A tutela antecipada foi concedida, conforme Id. 9097417. 

Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e documentos (Ids 

ns° 9306136 e 37), aduzindo em preliminar prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da 

ação, e no mérito destaca que o autor não preenche os requisitos 

necessários à concessão do benefício pleiteado, mormente porque não 

ostenta incapacidade total e permanente para o trabalho, além de não ter 

carreado aos autos provas de que encontra-se insuscetível de 

reabilitação e requereu a improcedência da ação. Juntou quesitos. 

Quesitos apresentados pelo INSS Id n° 9328459. Decorreu o prazo sem 

que o requerente apresentasse Impugnação a contestação. A pericia foi 

realizada e o Laudo encontra-se acostado Id n° 9955763, sendo que a 

parte autora se manifestou (Id n° 9995577) e o INSS manteve-se taciturno 

(12222467). Pedido do autor de restabelecimento do Beneficio (Id. 

10544660), pedido acolhido por decisão proferida sob o Id n° 10840272. 

Pedido do autor de procedência da ação com prorrogação do beneficio (Id. 

13477060). Os autos vieram-me conclusos para prolação de sentença. É 

o relatório. Fundamento e decido. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por 

ANTONIO NUNES LEITE visando a concessão de aposentadoria por 

invalidez com pedido de tutela antecipada em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Primeiramente, cumpre ressaltar, 

que a matéria sub-judice não necessita de produção de prova em 

audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Verifica-se que 

a controvérsia reside basicamente na comprovação da qualidade de 

segurado, bem como na incapacidade laboral do requerente, provisória ou 

definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do 

pedido manejado pela autora, há necessidade de se verificar a existência 

dos requisitos para concessão do beneficio formulado. 1. DOS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu 

art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no 

artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez Art. 42. 

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição. §1º A concessão de aposentadoria 

por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade 

mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 
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segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. 1.2. Auxílio-doença Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido neta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. A qualidade de 

segurado, bem como o cumprimento da carência exigida demonstram-se 

incontroversos no presente caso, pelos documentos acostados, CNIS sob 

o Id. 9076554, onde se verifica ainda que o autor já vinha recebendo 

auxilio doença, cessado na data de 16.06.2017. Por se tratar de causa 

que envolve a verificação da existência de incapacidade laboral, 

constatou-se a necessidade de aferir a real condição do segurado para o 

trabalho, haja vista a contradição entre as alegações das partes 

envolvidas, já que a autora alega incapacidade, e de outro lado, a 

Autarquia-Ré questiona referida incapacidade. Diante disso, 

determinou-se a realização de perícia médica para a produção da prova 

técnica, fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor 

formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. 

Nesse contexto, o laudo pericial acostado Id n° 9955763 identificou 

clinicamente que o autor sofre de enfisema pulmonar (CID J15, J43), em 

fase evolutiva, com inicio desde julho de 2016 e, encontra-se com dor 

intensa no hemitorax esquerdo. Causa provável decorrente do tabagismo, 

incapacitando-o de forma permanente, definitiva e total, insuscetível de 

reabilitação (respostas aos quesitos de números 13 ao 17), incapacidade 

desde setembro de 2016 (quesito n° 11). Corroborando as informações 

prestadas acima pelo expert, os laudos e exames médicos particulares 

colacionados a inicial (Id. 9076621,9076805,9076587,9076578), 

confirmaram que a autor apresenta sequelas que lhe impede de exercer 

suas atividades habituais. Assim, devidamente comprovada à 

incapacidade laborativa permanente do autor e sua qualidade de 

segurado, de rigor se impõe o deferimento do pedido de aposentadoria por 

invalidez. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por 

ANTONIO NUNES LEITE em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, condenando o réu a conceder ao autor o benefício 

previdenciário de auxilio doença, desde a data da cessação na via 

administrativa, ou seja, desde 16.06.2017 (Id. 9076554), convertendo em 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei 

8.213/91, devidos à partir da data da incapacidade, ou seja, de setembro 

de 2016 (quesito n° 11, laudo 9955763), descontadas as parcelas já 

pagas a titulo de auxilio doença e respeitada a prescrição quinquenal. 

Correção Monetária e Juros de Mora A Correção monetária incide sobre o 

débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC. 

Os juros moratórios incidem segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe 

são posteriores. Concedo a tutela antecipada nesta sentença, devendo 

ser implantado o benefício no prazo, máximo de 30(trinta) dias, após a 

intimação desta decisão. Em razão do princípio da sucumbência, condeno 

o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% 

sobre o valor das prestações vencidas, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sem 

condenação em custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 

1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a 

Instância Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame 

necessário, considerando que o autor já vinha recebendo beneficio de 

auxilio doença, durante o tramitar do feito, assim as parcelas em atraso 

não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do 

NCPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às 

anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de setembro de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 99215 Nr: 1805-20.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelmar Olivio Weber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promovo a devolução dos autos em cartório para concessão de vista, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Encerrado o prazo de vista postulado, aguarde-se em cartório, pelo 

período de 15 (quinze) dias, eventual manifestação.

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

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 

fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de 

Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do 

mandado de Citação, cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do 

Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de 

diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo comprovar nos 

autos seu recolhimento, com a juntada da guia e do comprovante de 

pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000454-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ERCICO (AUTOR(A))

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da perícia 

designada nos autos com o Dr. Henrique Queiróz Correa Garchet - Médico 

Perito nos autos, no dia 12/11/2018 na Clínica HVA - Clínica Médica Vale 

do Araguaia, sito na Rua 16, nº 235, Bairro Centro II nesta cidade de Água 

Boa/MT, devendo a parte comparecer munida com todos os exames já 

realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000788-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

MAGNO COELHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da perícia 

designada nos autos com o Dr. Henrique Queiróz Correa Garchet - Médico 

Perito nos autos, no dia 12/11/2018 na Clínica HVA - Clínica Médica Vale 

do Araguaia, sito na Rua 16, nº 235, Bairro Centro II nesta cidade de Água 

Boa/MT, devendo a parte comparecer munida com todos os exames já 

realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000728-85.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

IRES MARGARETE DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da perícia 

designada nos autos com o Dr. Henrique Queiróz Correa Garchet - Médico 

Perito nos autos, no dia 12/11/2018 na Clínica HVA - Clínica Médica Vale 

do Araguaia, sito na Rua 16, nº 235, Bairro Centro II nesta cidade de Água 

Boa/MT, devendo a parte comparecer munida com todos os exames já 

realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001570-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCK FEITOSA CAMARA (ADVOGADO(A))

ROQUE MARTIN TOMASI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da perícia 

designada nos autos com o Dr. Henrique Queiróz Correa Garchet - Médico 

Perito nos autos, no dia 10/12/2018 a partir da 07:30 horas na Clínica HVA 

- Clínica Médica Vale do Araguaia, sito na Rua 16, nº 235, Bairro Centro II 

nesta cidade de Água Boa/MT, devendo a parte comparecer munida com 

todos os exames já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000524-41.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE VILA NOVA VIEIRA (AUTOR(A))

YDIARA GONCALVES DAS NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da perícia 

designada nos autos com o Dr. Henrique Queiróz Correa Garchet - Médico 

Perito nos autos, no dia 10/12/2018 a partir da 07:30 horas na Clínica HVA 

- Clínica Médica Vale do Araguaia, sito na Rua 16, nº 235, Bairro Centro II 

nesta cidade de Água Boa/MT, devendo a parte comparecer munida com 

todos os exames já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000792-95.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

DARCI AFONSO MOSMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da perícia 

designada nos autos com o Dr. Henrique Queiróz Correa Garchet - Médico 

Perito nos autos, no dia 10/12/2018 a partir da 07:30 horas na Clínica HVA 

- Clínica Médica Vale do Araguaia, sito na Rua 16, nº 235, Bairro Centro II 

nesta cidade de Água Boa/MT, devendo a parte comparecer munida com 

todos os exames já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000018-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (ADVOGADO(A))

ELIZIO DE PAULA MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da perícia 

designada nos autos com o Dr. Henrique Queiróz Correa Garchet - Médico 

Perito nos autos, no dia 10/12/2018 a partir da 07:30 horas na Clínica HVA 

- Clínica Médica Vale do Araguaia, sito na Rua 16, nº 235, Bairro Centro II 

nesta cidade de Água Boa/MT, devendo a parte comparecer munida com 

todos os exames já realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000464-34.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE ROGANTE (AUTOR(A))

YDIARA GONCALVES DAS NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da Decisão 

de ID nº 14508850 e da perícia designada nos autos com o Dr. Henrique 

Queiróz Correa Garchet - Médico Perito nos autos, no dia 12/11/2018 a 

partir da 07:30 horas na Clínica HVA - Clínica Médica Vale do Araguaia, 

sito na Rua 16, nº 235, Bairro Centro II nesta cidade de Água Boa/MT, 

devendo a parte comparecer munida com todos os exames já realizados.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1030640 Nr: 2115-21.2018.811.0021

 AÇÃO: Habeas Corpus (arts. 5º, LXVIII da CF e 466 e ss do CPPM)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Osmerito Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ediones Mendes Gonçalves - 

OAB:23854/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 1030640

Habeas Corpus

Impetrante: OSMERITO MENDES DA SILVA

DECISÃO

Cuida-se de pedido de Habeas Corpus impetrado por Ediones Mendes 

Gonçalves em favor de OSMERITO MENDES DA SILVA, apontando como 

autoridade coatora o Delegado de Polícia Civil Raphael Diniz Garcia.

Como fundamento, é alegado que a prisão em flagrante do paciente é 

ilegal, uma vez que o respectivo auto é baseado em fundamentos 

genéricos e não indica elementos concretos que possam embasar a 

segregação.

Não houve manifestação ministerial.

Vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Constato a perda superveniente de interesse de agir, uma vez que o 

objeto do presente remédio constitucional está exaurido, consoante a 

realização de audiência de custódia nos autos de código 1030676, em 

20/04/2018, às 15h00min (horário de Cuiabá/MT), que se referem ao auto 

de prisão em flagrante de OSMERITO, ora paciente.

Dito de outro modo, a figura da autoridade policial como coatora não mais 

subsiste, tampouco há ilegalidade ou risco à liberdade individual do 

paciente, pois este Juízo ratificou o auto de prisão em flagrante e 

concedeu liberdade provisória ao autuado OSMERITO nos autos de código 

1030676.

Desta feita, declaro a perda de objeto do presente feito.

Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e remetam-se os 

autos ao arquivo.

Água Boa/MT, 19 de abril de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 80/2018-DF

 O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o deferimento do pedido formulado através do Ofício n.º 

97/2018-DF, datado de 24/05/2018, constante no CIA n.º 

0048373-55.2018.8.11.0000,

 RESOLVE:

NOMEAR a senhora MARIA DIVINA GONÇALVES DE JESUS como 

Segunda Registradora Substituta do Cartório do 1º Ofício desta comarca, 

podendo simultaneamente com o Oficial Registrador, praticar todos os atos 

que lhe s sejam próprios.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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Alto Araguaia-MT, 17 de setembro de 2018

 Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 99045 Nr: 3676-83.2018.811.0020

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEID`LAYNE OLIVEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:342.428/SP

 Ante o exposto, acompanhado a manifestação Ministerial e DETERMINO A 

IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROCESSUAL DA INDICIADA 

CLAID´LAYNE OLIVEIRA BATISTA por prisão domiciliar, nos termos do 

artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.Para tanto, deverá a 

acusada permanecer em sua residência até o julgamento final deste feito, 

devendo solicitar previamente autorização judicial sempre que pretender 

ausentar-se de sua residência (artigo 317 do CPP).Por fim, DEFIRO em 

parte as cautelares requeridas pelo Órgão Ministerial, diante da natureza 

da prisão decretada; DEVENDO apenas que seja providenciada, quando 

do cumprimento desta decisão, a colocação de monitoramento eletrônico 

na Indiciada. EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE O COMPETENTE ALVARÁ DE 

SOLTURA em nome da CLAID´LAYNE OLIVEIRA BATISTA, AINDA NESTA 

DATA, salvo se a mesma não deva permanecer reclusa por outro 

motivo.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Alto Araguaia – 

MT, 14 de setembro de 2018.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 94740 Nr: 1879-72.2018.811.0020

 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: RUBENS NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA TATIANE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 94740

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Defiro o pedido de assistência judiciária, registrando que, caso se 

constante o não preenchimento dos requisitos de sua concessão, poderá 

ser revogado.

 No mais, designo audiência de conciliação para o dia 24 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, 14 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 94545 Nr: 1866-73.2018.811.0020

 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: ROOSEVELT NEVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 94545

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Defiro o pedido de assistência judiciária, registrando que, caso se 

constante o não preenchimento dos requisitos de sua concessão, poderá 

ser revogado.

 No mais, designo audiência de conciliação para o dia 24 de outubro 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, 14 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 78817 Nr: 450-07.2017.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: REYLLA RODRIGUES CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE 

BRANCA-MT, MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 78817

Vistos.

Constada a Juntada de Parecer Ministerial (ref.22), a mesma não se 

visualiza nos autos. Dessa forma, certifique a Senhora Gestora para que 

proceda ao necessário.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 14 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60366 Nr: 2765-13.2014.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMEIRES PORTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 60366

Vistos.

 Haja vista que à Ref. 23 o Município manifestou pela extinção do feito em 

face do cumprimento da obrigação devida pela Executada, bem como, à 

Ref. 34, o mesmo aportou ainda aos autos petição solicitando a penhora 

online do crédito no valor devido, INTIME-SE o Exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias acerca de sua pretensão, de modo 

a explicitar qual das manifestações acima abordadas deseja efetivar 

cumprimento.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 14 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 6398 Nr: 959-60.2002.811.0020

 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: JADS, E-JAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro, determinando o desarquivamento dos autos. 

Para tanto, EXPEÇA-SE segunda via do formal de partilha, conforme 

requerido.

2. Atenta-se que os autos tramitaram com os benefícios da justiça gratuita.

3. Após, se nada for pleiteado, retornem ao arquivo.

4. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 10 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22868 Nr: 853-88.2008.811.0020

 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: PNDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heloísa Maria de Resende - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11.355/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a advogada constituída nos autos, para se manifestar acerca 

do ofício de fl. 166, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 10 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 21158 Nr: 1580-81.2007.811.0020

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES DE ARAUJO - 

OAB:20.179/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro, determinando o desarquivamento dos autos. 

Para tanto, EXPEÇA-SE o formal de partilha, conforme requerido.

2. Após, se nada for pleiteado, retornem ao arquivo.

3. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 10 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22530 Nr: 536-90.2008.811.0020

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

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

 PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ADAMSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSÉ GUIMARÃES - 

OAB:6.534/MT, VANDIR APOLINÁRIO FILHO - OAB:6053-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÊNESSE DYOGO DO CARMO 

- OAB:10.286/MT

 Vistos.

1. À fl. 100 a parte exequente requereu a suspensão da execução pelo 

prazo de um ano, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo 

Civil.

2. No caso em tela, esclareço que na ausência de bens penhoráveis, o 

processo deve ser arquivado provisoriamente até o transcurso do prazo 

da prescrição intercorrente ou ate que sobrevenha pedido de diligência da 

parte exequente.

3. Assim, na ausência de bens da parte executada passiveis de penhora, 

a execução deve ser suspensa, com fundamento no art. 921, III, do CPC, 

mas por prazo máximo de 01 (um) ano, por aplicação analógica do art. 

313, § 4, da Lei adjetiva, ante a impossibilidade de eternização da ação de 

execução.

4. Ante ao exposto, DEFIRO a suspensão do curso da execução pelo 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, 

ficando, nesse período, aberta vistas dos autos a parte exequente que, a 

qualquer momento, poderá solicitar o desarquivamento para as diligências 

necessárias.

5. Decorrido o referido prazo, sem a indicação de bens, os autos 

permanecerão no arquivo (por mais 5 anos), correndo, desde então, a 

prescrição intercorrente, devendo, antes, porém, ser intimada a exequente 

acerca de ventilado ato.

6. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, baixando-se do 

relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

7. INTIME-SE.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 10 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33476 Nr: 1013-11.2011.811.0020

 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): TOP CAR VEICULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves do Santos - 

OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. À fl. 110 a parte exequente requereu a suspensão da execução, nos 

termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

2. No caso em tela, esclareço que na ausência de bens penhoráveis, o 

processo deve ser arquivado provisoriamente até o transcurso do prazo 

da prescrição intercorrente ou ate que sobrevenha pedido de diligência da 

parte exequente.

3. Assim, na ausência de bens da parte executada passiveis de penhora, 

a execução deve ser suspensa, com fundamento no art. 921, III, do CPC, 

mas por prazo máximo de 01 (um) ano, por aplicação analógica do art. 

313, § 4, da Lei adjetiva, ante a impossibilidade de eternização da ação de 

execução.

4. Ante ao exposto, DEFIRO a suspensão do curso da execução pelo 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, 

ficando, nesse período, aberta vistas dos autos a parte exequente que, a 

qualquer momento, poderá solicitar o desarquivamento para as diligências 

necessárias.

5. Decorrido o referido prazo, sem a indicação de bens, os autos 

permanecerão no arquivo (por mais 5 anos), correndo, desde então, a 

prescrição intercorrente, devendo, antes, porém, ser intimada a exequente 

acerca de ventilado ato.

6. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, baixando-se do 

relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

7. INTIME-SE.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 10 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 55257 Nr: 973-58.2013.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Na forma do artigo 778, § 1º, inciso III c/c § 2º, do CPC, DEFIRO o pedido 

de substituição processual formulado às fls. 74/87, de modo que deverá 

passar a figurar como exequente IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, com a retificação da 

distribuição e autuação.

2. Desta feita, PROCEDAM-SE às retificações necessárias, bem como 

ALTERE -SE a capa dos autos.

3. OBSERVE-SE o pedido derradeiro acerca das publicações/intimações.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 10 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 54592 Nr: 210-57.2013.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR RIBEIRO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves do Santos - 

OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. SUSPENDO a tramitação dos presentes autos pelo prazo requerido à fl. 

78, devendo a parte autora, ao final do prazo determinado, manifestar seu 

interesse na lide, requerendo o quê entender necessário.

2. REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, baixando-se do relatório 

estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

 3. INTIME-SE.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 10 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28621 Nr: 2781-40.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAN NEGRÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 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:

 Vistos.

1. Compulsando detidamente os autos, vislumbro que a decisão de fl. 57 

padece de erro material, eis que ao grafar o órgão para qual deve ser 

solicitado o pagamento do valor executado, constou “Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região”, ao invés de 

“Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso”.

2. Assim, verifico de plano que trata-se de simples erro material, o qual 

poderá ser corrigido de ofício pelo Magistrado, conforme autorização 

expressa contida no artigo 494, I, do Código de Processo Civil/2015, desde 

que para tanto não altere a substância do julgado. Senão vejamos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo;

 (. . .)”

3. Dessa maneira, levando-se em consideração as disposições insertas 

no artigo 494, I, do Código de Processo Civil/2015, CORRIJO DE OFÍCIO o 

erro material existente na decisão de fl. 57, passando, doravante, a 

constar o seguinte teor: “1. Ante a petição acostada aos autos (fl. 54/55), 

DETERMINO que seja solicitado o pagamento do valor executado ao 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (artigo 910, §1º do CPC/2015), conforme já determinado na 

decisão de fl. 48.”.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14881 Nr: 1166-54.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVALCANTI ZAIDEM & FERREIRA LTDA - 

ME., LUIS ANTÔNIO ZAIDEN, LUIS ANTÔNIO ZAIDEN, LUIZ ALBERTO 

ZAIDEN, RITA DE CÁSSIA CAVALCANTI ZAIDEN, LAURA ROSA FERREIRA

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleimar Ferreira Ribeiro - 

OAB:MT/18.243

 Vistos.1. Com base no Art. 730 do CPC/2015, DETERMINO a realização de 

leilão público para alienação do bem penhorado (fl.98).2. Para tanto, com 

fulcro n o artigo 883, do CPC/2015, NOMEIO para o encargo a leiloeira 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, Leiloeira Publica Oficial, matriculada 

na Junta Comercial/MT sob nº 22 e JOABE BALBINO DA SILVA, Leiloeiro 

Público Oficial, matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado 

junto a FAMATO como leiloeiro Rural, sob o nº 67/2013 e LUIZ BALBINO 

DA SILVA, leiloeiro Rural, matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013, 

telefones: (65)9943-3901 (Cirlei), (65)9974-4941(Luiz Balbino), email: 

contato@balbinoleiloes.com.br.3. Os leiloeiros restarão compromissados 

quando da sua intimação deste despacho.4. ARBITRO a comissão dos 

Leiloeiros em 6% (seis por cento) do valor do lanço vencedor (artigo 880, 

§ 1º, do CPC/2015).5. O leilão será realizado por meio eletrônico em data a 

ser agendada pelos leiloeiros, que deverão cientificar por escrito a 

gestora judicial, no prazo de 15 (quinze) dias antes do leilão, de modo a 

ser cumprido o disposto nos artigos 887 e 889 do CPC/2015.6. Caberá aos 

Leiloeiros divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos mercados 

dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, classificados, internet, 

sites de ofertas, mailing, redes sociais, etc.), informando o site da internet 

e o que mais for necessário para o leilão eletrônico (art. 884, I, 

CPC/2015).7. O executado será intimado do leilão por meio do seu 

advogado o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver 

procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou 

outro meio idôneo (art. 889, I, CPC/2015). Caso frustrados esses meios, o 

executado será tido por intimado pela publicação deste Edital na imprensa 

oficial (CPC/2015, art. 889, parágrafo único).8. O coproprietário, meeiro ou 

titular de outro direito sobre o bem (credor hipotecário, credor fiduciário, 

promitente comprador com contrato registrado na matrícula, etc.) também 

deverão ser intimados do leilão através de

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 2953 Nr: 793-62.2001.811.0020

 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, VANESSA CHAVES FIGUEREDO JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ PEREIRA DA SILVA, SUELY MARTINS 

DE SOUZA, NIVALDO MARIANO CANEDO, VALTER RUBENS ALVES DIAS, 

AUTO CENTER CORRETORA DE VEICULOS LTDA., ROBERTO WILLIAN 

JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM JORGE JABUR - 

OAB:GO/1236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GRABRIELLA DE 
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MAGALHÃES CARVALHO - OAB:20.342/GO, Ana Paula Sigarini Garcia 

- OAB:OAB/MT 10.133, ROQUE PEREIRA NETO - OAB:5613, WILLIAM 

JORGE JABUR - OAB:GO/1236, WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. Tendo em vista que o pedido de fls. 829/830 já foi deferido nos autos do 

processo 2805, DEIXO de analisa-lo.

2. Sendo assim, SUSPENDO a tramitação do presente feito em relação ao 

executado NIVALDO MARIANO CANEDO, até o cumprimento do acordo, 

com fulcro no artigo 922, do Código de Processo Civil de 2015.

3. A extinção ocorrerá após o cumprimento do acordo, ou, 

antecipadamente, desde que requerido pela parte exeqüente.

4. DÊ-SE vista ao Ministério Público Estadual, a fim de se manifestar 

acerca das certidões de fl. 815 e fl. 828-v, e requerer o que entender de 

direito.

5. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 13 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57356 Nr: 332-36.2014.811.0020

 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: DEUSDETE TEODORO DE RESENDE, DEVARCI DO 

NASCIMENTO RODRIGUES, EVA GONÇALVES DE JESUS, FRANCISCO DE 

ASSIS IRIGARAY, VALDIVINO PEREIRA DOS SANTOS, MARLAM JOSÉ DE 

REZENDE, CÉLIA APARECIDA BARBOSA, JOSÉ JACINTO FILHO, MARIA 

LEILA RIBEIRO DA COSTA, JACIRA BORGES FRAGA, IRACILDA 

RODRIGUES DA SILVA, ANA MARIA DE OLIVEIRA, SIVAL APARECIDO DA 

CRUZ, REGINALDO ARANTES DE SOUZA, JOSÉ TALVACI DOS SANTOS 

ASSIS, EUNICE ODETE WALTER, RENATA FIRMINO DE OLIVEIRA, JUDITH 

VIEIRA, MARCELO BARCELOS RODRIGUES, JOSÉ CARLOS FRAGA 

BUENO, ZELI BERNARDO LEMES DOS ANJOS, SANDRA PANIAGO 

BARBOSA DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO ELIAS FILHO, ROSINETE BATISTA 

FERREIRA, CLAUDIA CAMPOS DAVID DA SILVA, EBER LUIZA DA COSTA, 

SEBASTIANA TEODORO BARCELOS, NEURACI MORAES FRANÇA, 

ALMERI COSTA DE MIRANDA, MEIRY APARECIDA OLIVEIRA FRAGA, 

BRAULIO ALVES AGUIAR, MARIA HELENA ALVES DE CARVALHO, 

AUGOSTINHO JUSTINO DE SOUZA, SÔNIA DAVID PANIAGO, JOÃO 

BATISTA RIBEIRO, EPAMINONDAS DE CARVALHO GOULART, JURACY 

CÂNDIDO XAVIER, LILIAN CORRÊA DE OLIVEIRA FERREIRA, DOMINGOS 

MOREIRA DOS SANTOS, MARCOS AURÉLIO DA SILVA, ROMILDO JOSÉ 

DE OLIVEIRA, JOAO DOS SANTOS SOARES, DERCIONIL TEODORO 

RESENDE, ESPÓLIO DE ATAIDES ALVES RIBEIRO, MARCO ANTONIO 

ALVES DA COSTA, ALBANÊZ BERIGO, MARIA AUXILIADORA FRAGA 

RODRIGUES, TÂNIA TEREZA ECHIVARRIA, DJALMA DANTAS PIRES, 

MARIA LUCIA VELOSCO DE CARVALHO, ODELICIO BORGES DE SOUZA, 

JULIO CESAR MENDES MORAES, DIVINO PEREIRA DA COSTA, ANELY 

MARIA DAVID, IVANILDA ROSA DA SILVA, IVAILTA FERREIRA DOS 

SANTOS, ZAIDE BORGES DE SOUZA, ZULEIDE MALAGUITTI, IRACY 

NORATA PALOMO, ISA HELENA RODRIGUES E RODRIGUES, ONILDO 

MONTEIRO MAGALHÃES, MARIA LUZIA FRANCO SANTANA, RENATO 

APARECIDO DE MORAIS, CARLOS ALBERTO BORGES FRAGA, RINALDO 

COELHO CARDOSO, DEUZÉLIA RODRIGUES DE REZENDE BATISTA, 

JAIRO MARTINS LUZ, DEUSALINA TEODORO GOMES, REJANE DE 

SOUZA, EL`WÂNIA MARIA FÁVERO, SEBASTIÃO MARTINS DE SOUZA, 

PAULO CESAR MANTAVAN, JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS, 

CLEONICE GARCIA VELASCO, SEBASTIÃO TEODORO DIAS, MANOELA 

D'ARC DOS SANTOS, LINDOMAR BORGES DE CARVALHO, ENILDE MARIA 

DE CAMPOS RODRIGUES, DIVINO ALEXANDRE DE SOUZA, LUZIA 

GOUVEIA CARVALHO, VALDEVINO MONTEIRO MAGALHÃES, MARIA 

APARECIDA DE SOUZA GARCIA, ANTONIO ESMERINO DA SILVA, MARIA 

SEVERINA REZENDE DE SOUZA, ZELIA FRANCISCA DE CARVALHO, 

ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA, SEBASTIÃO JUSTINO FILHO, JOSÉ DIONÍSIO 

ALVES DOS SANTOS, SEBASTIÃO BATISTA FRAGA, IZABEL ARRUDA 

PAEZANO, ADALBERTO RODRIGUES PANTALEÃO (Espólio), JOSÉ ELIAS 

DE SOUZA, IZALDETHE FERREIRA FRANÇA, JAIR JOSÉ DA SILVA, 

ALDECY RODRIGUES DE OLIVEIRA, LAZARA MENDES TEIXEIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT, MILTON DANTAS PIRES - 

OAB:16.579/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Os presentes autos visam averiguar o montante devido pelo executado 

por arbitramento (art. 509, I, do CPC).

2. Sendo assim, NOMEIO o IBEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS 

CIENTÍFICOS, com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856, 

Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 3052.7636 para 

realizar a perícia contábil a fim de apurar o valor exequendo.

3. INTIME-SE o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, digam as partes em igual prazo.

 4. Havendo concordância, PROCEDAM-SE ambas as partes ao depósito 

de 50% (cinquenta por cento) cada, sendo , no prazo de 10 (dez) dias, 

facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I e II 

do CPC/2015, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

5. Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, 

§4º do CPC/2015 e item 2.18.5.1 da CNGC).

6. Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

INTIMEM-SE as partes para conhecimento.

7. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

a partir da data designada para o início dos trabalhos.

8. Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

9. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 13 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51769 Nr: 1037-05.2012.811.0020

 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: ANDRE LUIZ DE CARVALHO LELLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDIO JOSE DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNARDO RODRIGUES DE 

SOUSA - OAB:10464/GO

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi 

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, 13 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52509 Nr: 1882-37.2012.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA ROSELI BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONY PORFÍRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi 

anulada para que seja produzida instrução processual.

2. Assim sendo, visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as 
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partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que 

desejam demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC).

 3. Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular 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, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

4. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

5. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

6. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56785 Nr: 2541-12.2013.811.0020

 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: EDSON DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença foi mantida. 

Desta forma, ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas de 

estilo conforme CNGC/MT.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27340 Nr: 1737-83.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDO VICCARI KASPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEUZA DAVID DE REZENDE MARIANO ( 

Espólio), JOAQUIM MARIANO NETO, ELIZÂNGELA REZENDE MARIANO, 

KEYLA DE REZENDE MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/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, 13 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 54625 Nr: 246-02.2013.811.0020

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA LILIANA LIMA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE 

BRANCA-MT, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi 

parcialmente retificada. 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, 13 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34226 Nr: 1761-43.2011.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFP, ZFPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA CRISTINA ALVES 

SOUZA - OAB:48516/GO, PAULO ROBERTO NAVES DE SOUZA - 

OAB:35.841/GO

 Autos n. 1761-43.2011.811.0020 (cód. 34226)

Exequente: Fernando Felizardo Plácido.

Executado: Nivaldo Pereira de Plácido.

SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos, pelo rito da prisão 

civil, proposta por FERNANDO FELIZARDO PLÁCIDO contra NIVALDO 

PEREIRA DE PLÁCIDO, nos termos do art. 528 do CPC.

2. O executado liquidou o débito existente junto à exequente, conforme 

certidão acostada aos autos (fl. 78).

3. Instado a se manifestar, o Ministério Público pela expedição de alvará de 

soltura (fl. 80).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Uma vez demonstrada nos autos a quitação da dívida exigida pela 

credora, impõe-se a extinção do processo segundo o art. 924, II, do 

Código de Processo Civil.

5. De acordo com o art. 924, II, do Código de Processo Civil extinguem-se a 

execução quando:

II – “a obrigação for satisfeita”.

 6. Diante do exposto JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, baseado no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

7. Em virtude do executado se encontrar preso, EXPEÇA-SE Alvará de 

Soltura em prol do executado NIVALDO PEREIRA DE PLÁCIDO, devendo 

ser imediatamente colocado em liberdade, exceto se por outro motivo deva 

permanecer preso, pois o motivo da prisão civil, conforme artigo 528, § 6º, 

encontra-se cessada.

8. Cientifique o Ministério Público acerca desta decisão.

9. Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

10. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-55.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 17 de setembro de 2018. Senhor(a) 

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, Avenida 

Joaquim Mariano de Miranda, n.º 316, Bairro Centro, 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: 01/10/2018 Hora: 15:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000213-55.2018.8.11.0008; Valor 

causa: $7,129.30; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP Advogado 

do(a) REQUERENTE: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - MT0013631A Parte 

Ré: Jose Carlos de Oliveira 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000271-58.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ALVES CAMPOS (ADVOGADO(A))

WEMERSON ANTONIO SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO JOSE TERTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15372962. 

"Considerando a manifestação da parte Reclamante, Id. 13723725, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte Reclamante 

afim de informar seu novo endereço, 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: 1000268-06.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE PORTELLA GAONA (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

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 CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 17 de setembro de 2018. Senhor(a) 

ROSIMEIRE PORTELLA GAONA, Rua da Felicidade, nº 247, Maracanã 

Barra do Bugres/MT CEP 78390-000 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: 01/10/2018 

Hora: 15:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000268-06.2018.8.11.0008; Valor causa: $20,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSIMEIRE PORTELLA GAONA 

Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - 

MT0019588A Parte Ré: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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: 1001219-34.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para que se manifeste no prazo de 15(quinze) dias ID do documento 

15014862 ”Vistos etc. Compareceu a parte requerente, pugnando pela 

expedição do alvará para levantamento dos valores (Id.14572792). Antes 

de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio 

de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 

(dois) dias úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça 

conclusos para expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o 

necessário..” 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65110 Nr: 3147-47.2013.811.0050

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. MELLO & L. P. MELO LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, TORRE INDÚSTRIA 

TEXTIL E ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070-SP, JOSÉ NAPOLEÃO GATTI CAMACHO - 

OAB:9077-A/PR, Luiz Henrique Tortola - OAB:15.513/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070-SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:257.907-SP

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32261 Nr: 2317-23.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALEXANDRE FERRES SCHIMITH, 

GEANE ULBERG DANTAS SCHIMITH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - OAB:24956, 

IVONE CRISTINA AKIKO SEIRIO - OAB:83002/SP, JOAO MARCELO 
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GUERRA SAAD - OAB:234.665 OAB/SP, MAGDA APARECIDA PIEDADE - 

OAB:92976/SP, MARIANNA CHIABRANDO - OAB:247.305 OAB/SP, 

MILTON SAAD - OAB:16311/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 Código nº 32261

DECISÃO

Vistos, etc.

1. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

2. Procedam as alterações necessárias.

3. Intime-se o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 4681 Nr: 2210-91.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HEIZEN, ANTONIO VICTOR DE SOUZA 

JUNIOR, MARIZA NITSCHE MANSO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17.799/MT, FREDERICO EUGENIO FERNANDES FILHO - 

OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JUNIOR - OAB:3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7300-B

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do ofício de fls. 347, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35362 Nr: 2151-54.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VICENTE SARTOR, MARIANE LIMA 

SARTOR, MIGUELANGELO DE BARROS BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR 

DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35691 Nr: 2480-66.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE VIEIRA DE OLIVEIRA, JOSE MARQUES DE 

OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, GLAUCIENE VIEIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Irene Vieira de 

Oliveira, José Marques de Oliveira, Marcos Antônio de Oliveira e Glauciene 

Vieira de Oliveira em face do Município de Campo Novo do Parecis, todos 

devidamente qualificados nos autos.

As partes amigavelmente firmaram acordo a respeito da dívida objeto da 

presente demanda, mediante as condições estabelecidas no documento 

de f. 489-492, requerendo a homologação do acordo e suspensão da 

execução nos termos do artigo 922, do CPC, até final cumprimento, para 

os devidos fins de direito.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O QUE CABIA RELATAR.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como bem orienta o art. 922, do CPC, o acordo entre as partes, no 

decorrer do processo de execução, não dá ensejo à extinção do 

processo, mas a suspensão durante o período estipulado para o 

pagamento da transação.

Diante do arcodo formalizado às f. 489-492, não existindo óbice legal para 

composição, entendo necessária a homologação e suspensão do feito.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente acordo e determino a suspensão 

da ação, com fulcro no artigo 922, do CPC, até seu o cumprimento integral.

Intimem-se as partes a fim de que informem imediatamente quando do 

devido cumprimento das condições impostas no termos de acordo retro 

para a devida extinção.

Sem prejuízo, anote no sistema Apolo o prazo da suspensão, findos os 

quais as partes deverão ser intimadas para, caso ainda não tenham feito, 

manifestarem-se quanto ao devido cumprimento do acordo entabulado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27791 Nr: 1212-45.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JOÃO LONDERO, MARIA CELIA 

CERIOLI LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MILTON DO PRADO GUNTHEN, para devolução 

dos autos nº 1212-45.2008.811.0050, Protocolo 27791, no prazo de 48 

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

(Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000229-77.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS (REQUERENTE)

ROGERIO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000229-77.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que a 

contestação foi apresentada tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

apresentar impugnação no prazo legal. Campo Novo do Parecis 

(MT),Segunda-feira, 17 de Setembro de 2018. NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Sentença

Processo nº 1770-33.2016.811.0051 (código 107657) - Investigação de 

paternidade
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Vistos etc.

(..)

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários advocatícios.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

P. I.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001143-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

ADILTON DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (RÉU)

 

Autos nº 1001143-41.2018.8.11.0051 Indenização Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória por ADILTON DE SOUZA SANTOS, 

devidamente qualificado, em face de AGUAS DE CAMPO VERDE S.A., 

pessoa jurídica igualmente qualificada. Antes mesmo da integralização do 

polo passivo, o Requerente pediu a homologação do seu pedido de 

desistência da ação. É o breve relatório. Decido. Tratando-se de direitos 

disponíveis, nada obsta a homologação do pedido de desistência . 

Desnecessária, aliás, a intimação da Parte exigida pelo art. 485, § 4º, do 

NCPC, pois que sequer se recebera a inicial. Isso posto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência aduzido pelo Requerente, declarando extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. 

Sem custas e sem honorários. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 

30 de julho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001176-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

TATIANNE SOARES DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

Autos nº 1001176-31.2018.8.11.0051 Liquidação de Sentença Despacho. 

Vistos etc. Do que se infere dos autos, a Requerente teria adiantado 

quantia significativa à Requerida, como forma de investimento nos 

serviços oferecidas pela última. Assim, ao menos em análise sumária, não 

parece suficiente a declaração de incapacidade financeira atrelada à 

inicial, de maneira que se imputa à Requerente o encargo de demonstrar o 

atendimento aos requisitos do benefício da gratuidade da Justiça. 

INTIME-SE, pois, a Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para 

que comprove a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento 

das custas processuais, sob pena de indeferimento do benefício ou, em 

sendo o caso, de limitação dele. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001202-29.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

MARCIO DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

Autos nº 1001202-29.2018.8.11.0051 Liquidação de Sentença Despacho. 

Vistos etc. Do que se infere dos autos, o Requerente teria adiantado 

quantia significativa à Requerida, como forma de investimento nos 

serviços oferecidas pela última. Assim, ao menos em análise sumária, não 

parece suficiente a declaração de incapacidade financeira atrelada à 

inicial, de maneira que se imputa ao Requerente o encargo de demonstrar 

o atendimento aos requisitos do benefício da gratuidade da Justiça. 

INTIME-SE, pois, o Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para 

que comprove a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento 

das custas processuais, sob pena de indeferimento do benefício ou, em 

sendo o caso, de limitação dele. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001232-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOURENCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANIA NOVAES (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001232-64.2018.8.11.0051 Sobrepartilha Despacho. Vistos etc. 

Do que se infere da inicial, o Requerente, tendo sido revel na ação de 

divórcio que, ao final, decretou a partilha dos bens tal como pleiteada, 

pretende agora a divisão do imóvel urbano, supostamente sonegado pela 

Requerida naquela outra ação. Dúvida não há do objetivo da ação de 

sobrepartilha. Nos termos do art. 2.022 do NCC, serve também para a 

divisão dos bens sonegados e de quaisquer outros cuja existência só seja 

conhecida depois da partilha. Veja: Art. 2.022. Ficam sujeitos a 

sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de 

que se tiver ciência após a partilha. Entretanto, da leitura da inicial, parece 

ter ficado evidente que o Requerente, à época da ação de divórcio, tinha 

plena conhecimento da existência do imóvel. Assim, a uma primeira vista, 

questiona-se a pertinência do ajuizamento de ação de sobrepartilha para o 

presente caso, em que o Requerente tinha conhecimento do bem 

supostamente sonegado. Assim, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de 

seu ilustre Procurador, para que se manifeste quanto a uma provável 

inadequação do procedimento, a violar, aparentemente, a coisa julgada 

que se fez na ação de divórcio. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001243-93.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

LUCILENE VIEIRA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Autos nº 1001243-93.2018.8.11.0051 Cobrança Despacho. Vistos etc. 

Embora a Requerente, por seu ilustre Procurador, tenha indicado várias 

razões para preferir a via judicial à administrativa, fato é que o Supremo 

Tribunal Federal, no RE 631.240, já decidiu no sentido contrário, a exigir o 

prévio requerimento administrativo como condição para o exercício de 

ação, sem que assim se caracterize violação à garantia constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição. Assim, DETERMINO a suspensão do feito 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, cabendo à Requerente a apresentação de 

eventual negativa à concessão do direito pleiteado nos autos, sob pena de 

extinção do processo. Sendo apresentada a negativa, e bem assim na 

hipótese de decorrer prazo de 90 (noventa) dias sem a resposta 

administrativa, impõe-se o prosseguimento do feito. Nesse caso, 

DEVOLVAM-ME conclusos os autos, para recebimento. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 30 

de julho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22458 Nr: 430-35.2008.811.0051

 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: Alécio Schenkel, Rafael Schenkel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Marcio Ribeiro Rocha - OAB:13281/MT, Mariana 

Fonseca Correia - OAB:22038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:1494/RS-9975/MT

 Autos n° 430-35.2008.811.0051 - 22458
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Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se o presente de incidente de cumprimento de sentença na qual se 

obteve a satisfação integral do crédito executado.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde-MT, 31 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75067 Nr: 60-80.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A, Rio Tibagi 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilsimar Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:OAB/MT 

4482/0, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 60-80.2013.811.0051 - 75067

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução ajuizada por Rio Tibagi Companhia 

Securitizadora de Créditos Financeiros e Banco Yamaha Motor do Brasil 

S/A, ambas devidamente qualificadas, ajuizaram a presente ação de 

execução em desfavor de Gilsimar Ferreira de Souza, igualmente 

qualificado, na qual, por meio de acordo, se conseguiu a satisfação 

integral do débito.

Decido.

Tendo em vista a satisfação integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Nos termos do art. 90, §3º do NCPC, dispenso as Partes ao pagamento de 

eventuais custas remanescentes. Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 31 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75133 Nr: 123-08.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Contudo Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrição Industria e Comercio de Fertilizantes 

Ltda, Luciano Pompeo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte exequente para que, no prazo de 10 (dez)dias, indique bens 

disponíveis do executado, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 921, III, do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82446 Nr: 2145-05.2014.811.0051

 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: Sara Jéssica Oliveira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horing & Cia Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Iori - OAB:OAB/MT 7.865

 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 Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74204 Nr: 3191-97.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Jorge Mezzomo, Nair Terezinha de Matia Mezzomo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acir Angelo Mezzomo, Karoline Fernanda 

Mezzomo, Angelica Aryane Mezzomo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, Ivanir Locatelli - OAB:PR 39.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 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

 Cod. Proc.: 79015 Nr: 3836-88.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Campo Verde Ltda, Fernando Facchinetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalzirene Dias Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

exequente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto as folhas 

82/87, requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17251 Nr: 3151-28.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Safras e Cifras 

Importação e Exportação Ltda, Ester Carmela Baum, Anderson Sérgio dos 

Santos, Neuri Antonio Frozza, Adilson Octtacilio Aquino, Rosemary Grandi 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/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, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113006 Nr: 3876-65.2016.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: AMdLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da PARTE REQUERENTE, para que no prazo de 15(quize)dias, manifeste 

acerca da certidão do ofícial de justiça, devendo requerer o que entender 

de direito, para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18213 Nr: 287-80.2007.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Moraes- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULISIONO OS AUTOS para o 

EXEQUENTE, de acordo com a decisão p. 65, para que no prazo de 10 

(dez) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de suspensão do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87241 Nr: 4763-20.2014.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson da Silva, Alessandra Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE , no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, devendo assim requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83395 Nr: 2873-46.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Campo Verde Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Costa Rocha - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaine Nahane Miranda - 

OAB:MT/18.122/O, Nícia da Rosa Haas - OAB:5947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE , no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão 

do Oficial de Justiça, devendo assim requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74782 Nr: 3780-89.2012.811.0051

 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: Anderson Marques Granzotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Cuiabá - Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT, Fernando Augusto Vieira Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Autos n° 3780-89.2012.811.0051 - 74782

Cominatória

Sentença.

Vistos etc.

Anderson Marques Granzotto, devidamente qualificado, ajuizou a presente 

ação de obrigação de fazer em face de Unimed – Cooperativa do Trabalho 

Médico, pessoa jurídica igualmente qualificada, visando à disponibilização 

do material solicitado pelo médico necessário à correção de deformidade 

no fêmur causada por acidente.

A inicial foi recebida em decisão de p. 41/48, oportunidade em que o 

pedido liminar foi deferido.

Citada, a Requerida apresentou contestação (p. 58/69). Em suas razões, 

aduziu que a recusa seria justificável uma vez que dentro dos limites 

contratuais estabelecidos pelas partes, já que os planos de saúde não 

estariam obrigados a fornecer material importado.

Novamente aos autos (p. 176/177), o Requerente apresentou impugnação 

à contestação, oportunidade em que refutou os termos apresentados pela 

Requerida.

Em audiência preliminar, o feito foi saneado (p. 182).

A Requerida, então, agravou retido a decisão proferida em audiência.

Em despacho complementar, o feito mereceu novo saneamento, 

oportunidade em que foi determinada a produção de prova pericial (p. 

188/190).

A prova pericial foi realizada e juntada à p. 274/279.

As partes, então, manifestaram-se aos autos, oportunidade em que a 

Requerida concordou com o resultado da prova pericial e a o Requerente 

aduziu que seria inconclusiva.

Novamente aos autos, apresentaram alegações finais.

– Do Código de Defesa do Consumidor:

É de bom alvitro frisar que, ao contrário do alegado pela Requerida, o fato 

de existir lei específica a regular a matéria debatida nos autos não afasta 

a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

 Aliás, é a previsão contida no art. 35-G da Lei 9.656/98, onde se lê:

“Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e 

operadoras de produtos que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei 

as disposições da Lei 8.078/90”.

É que a relação jurídica formada entre os associados e convênios de 

saúde se submete aos ditames insculpidos no Código de Defesa do 

Consumidor, evidentemente naqueles pontos em que não houver 

confronto específico entre as normas de cada um dos diplomas legais.

– Do Mérito:

No presente caso, observa-se que o Requerente ajuizou ação visando à 

condenação de pessoa jurídica – mais precisamente, empresa de Plano de 

Saúde – em garantir a realização do necessário ao tratamento do 

encurtamento do fêmur direito.

No entanto, é necessário esclarecer que os planos de saúde, quer os de 

prestação de serviço, quer os de seguro médico, são contratos 

tipicamente de seguro, devendo-se, dessa forma, ter em mente que não 

se podem vedar as cláusulas limitativas de responsabilidade. Até porque, 

nessa modalidade de contrato, o prêmio pago guarda nítida relação com o 

risco assumido.

Ora, não se pode banalizar a interpretação dos contratos de seguro 

saúde. É que, por vezes, por força da má interpretação da legislação 

consumerista, tem-se adotado o entendimento de que, independentemente 

da forma de contratação, os riscos assumidos são os mesmos.

Tal interpretação, por certo, só pode levar a duas conclusões lógicas: a 

primeira, de inviabilidade da atividade econômica desenvolvida pelas 

operadoras; e a segunda, consubstanciada na socialização dos eventuais 

prejuízos.

Por conveniência, ressalta-se que a prestação de assistência à saúde é 

dever do Estado, de modo que não pode o Poder Judiciário inovar e criar 

obrigações contratuais inexistentes.

Afinal, planos de saúde existem vários e com as mais diversas 

coberturas, servindo tais circunstâncias como elemento de definição do 

preço correspondente.

No caso concreto, enfatiza-se que o contrato expressamente prevê que a 

contratada se obriga a prestação continuada de serviços ou coberturas 

de custos assistenciais de acordo com o Rol de Procedimentos previsto 

na Resolução Normativa/ANS 262/2011 e suas atualizações e com 

cobertura para todas as doenças do Cid – 10 e art. da Lei 9.656/98.

Neste ponto, embora a negativa da Requerida se funde no argumento de o 

plano de saúde estaria obrigado apenas aos componentes nacionais, tal 

indagação, não é nem de longe, capaz de justificar a negativa 

apresentada pela Requerida.

A um porque a limitação de custeio do material importado é disposição 

abusiva, eis que, demonstrada está nos autos à necessidade do uso de 
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material para a reabilitação da saúde do segurado.

A dois, porque não cabe à Requerida determinar o tipo de tratamento que 

o Requerente receberá.

 A três, e talvez mais importante, não há qualquer referência expressa no 

contrato firmado entre as partes de exclusão de cobertura do tratamento 

postulado.

Pelo contrário, da leitura do contrato celebrado entre as Partes, 

observam-se estarem previstos vários serviços não cobertos, todos eles 

descritos na cláusula XI. No entanto, não se verifica na referida cláusula 

qualquer restrição a custeio de material importado.

Ora, sabe-se que os contratos de seguro são contratos de risco, não 

pode, portanto, a Requerida valer-se de sua torpeza para tentar 

esquivar-se de dever de fornecer o necessário ao tratamento da 

enfermidade que afeta o Requerente.

Assim é que, ao final, conclui-se que o custeio de material importado, 

necessário ao restabelecimento da saúde do segurado, deve ser 

suportado, integralmente, pelo plano de saúde, até porque inexiste 

cláusula de exclusão de cobertura deste.

Decido.

 Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO inteiramente 

procedentes os pedidos aduzidos na inicial para confirmar a liminar e 

CONDENAR o Requerido ao fornecimento do necessário ao tratamento da 

enfermidade que acomete o Requerente.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, 

observados, em especial, o curto trâmite processual.

Sem prejuízo, EXPEÇA-SE alvará de liberação dos valores em favor do 

profissional que desenvolveu os trabalhos necessários ao deslinde do 

feito.

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório por 

30 (trinta) dias, eventual manifestação por parte da interessada. Em não 

havendo pedido de execução no prazo de trinta dias, arquive-se 

definitivamente.

P.I.C.

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.: 82110 Nr: 1904-31.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKFH, LFdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOHV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERENTE, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, retro colacionada, devendo requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 1435 Nr: 551-78.1999.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda, Comércio 

de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olme Ivo Bellandi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B/MT, 

Kelton Alfredro Volpe - OAB:19741/O, Rose Mirian Pelacani - 

OAB:4209A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 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 de intimação da parte requerida 

para audiência, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94602 Nr: 2240-98.2015.811.0051

 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: Irani Braga

 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:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da PARTE AUTORA, no prazo de 15(quinze) dias, 

manifestar-seacerca do ofício apresentado nos autos, devendo assim 

requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75958 Nr: 921-66.2013.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Fernandes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 921-66.2013.811.0051 - 75958

Execução Fiscal

Despacho.

Analisando o feito vislumbra-se que o Executado já foi citado de modo que 

se mostra desnecessária a repetição do ato.

INTIME-SE a parte Exequente, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do feito sem 

resolução de mérito.

Na hipótese de inércia, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um 

ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior 

manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

Decorrido o prazo de cinco anos, contado a partir do término do lapso de 

suspensão, intime-se a Parte Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da 

mesma lei.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001138-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

ELSON JOSE MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), para 

EMENDAR a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão ID. 

14454764. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 16 de setembro de 

2018. assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001252-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

KERLAINY MOURA DUTRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), para 

EMENDAR a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão ID 

14690451. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 16 de setembro de 

2018. assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001280-23.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BERNARDI (AUTOR(A))

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), para 

EMENDAR a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão ID 

14731022. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 16 de setembro de 

2018. assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001373-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

LUCAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RENAN SANTANA DE SOUZA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), para 

EMENDAR a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão ID 

14735977. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 16 de setembro de 

2018. assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001451-77.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LHAIS MYLENA SANTOS PEDROSO (AUTOR(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

 

Autos nº 1001451-77.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

Com a devida vênia à douta causídica subscritora da exordial, entendo 

impossível o processamento e julgamento da presente demanda, vez que 

a ocupação do polo passivo da ação por empresa pública federal 

determina, de forma absoluta, a competência da Justiça Federal. Com 

efeito, a competência da Justiça Federal é aquela taxativa, ratione 

personae, prevista, para o primeiro grau de jurisdição, no art. 109 da 

Constituição Federal: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e 

julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” 

Constando ente federal no polo passivo da ação, e não configuradas as 

exceções previstas no inciso supracitado, devidamente regulamentadas 

pelo art. 15 da Lei 5.010/66, ou qualquer outro caso legal de competência 

delegada da Justiça Estadual, conforme expressa permissão da parte final 

do art. 109, §3º, da Carta Política, impõe-se a competência constitucional 

da Justiça Federal. No mesmo sentido: “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 

EMPRESA PÚBLICA - JULGAMENTO AFETO À JUSTIÇA FEDERAL - 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS EXIGIDOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 109, § 3º - 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE - 

NULIDADE - RECURSO PROVIDO. É entendimento consolidado em nossos 

Tribunais que a Justiça Estadual somente pode exercer função delegada 

de competência da Justiça Federal nos casos em que forem parte 

instituição previdenciária e segurado, o que não se verifica na hipótese.” 

(TJ/MT – Terceira Câmara Cível – Agravo de Instrumento 33823/2003 – 

Classe II – 15 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS) Importante ressaltar, 

ainda, que, tratando-se de competência ratione personae, cabe ao Juiz 

reconhecer, de ofício, a sua incompetência e determinar a remessa dos 

autos Juízo competente, forte no art. 113 do CPC: “Art. 113. A 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção.” 

Decido. Isso posto, DECLINO da competência para o julgamento da causa 

e determino a remessa dos presentes autos a uma das Varas Federais da 

Seção Judiciária deste Estado, com as homenagens deste Juízo, 

promovendo-se as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 21 de agosto 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001297-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

JADER AURELIO BERGAMASCO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A (EMBARGADO)

 

Autos nº 1001297-59.2018.8.11.0051 Embargos à Execução. Despacho. 

Vistos etc. Trata-se de embargos à execução proposto por Jader Aurélio 

Bergamasco em desfavor de Eisa – Empresa Interagrícola S/A, 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 

embargante 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, 13 de agosto de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001351-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANDREIS E CIA LTDA (EMBARGADO)

Outros Interessados:

EXECUTIVO TUR E TRANSPORTES LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos nº 1001351-25.2018.8.11.0051 Embargos de Terceiro. Despacho. 

Vistos etc. 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 embargante 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. Aportando-se aos presentes autos os 

referidos documentos e considerando tratar-se de embargos de terceiro 

em que a parte embargante sustenta que o veículo penhorado nos autos 

do processo executivo de nº. 0003775-04.2011.8.11.0051 – Código nº. 

70899, é gravado de cláusula de alienação fiduciária, DETERMINO, desde 

já, o cancelamento da distribuição deste feito e a sua posterior 

redistribuição junto ao Sistema Apolo, procedendo com as baixas e 

anotações de estilo, nos termos do art. 3º da Portaria 296/2016- PRES. Por 

outro lado, transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 13 de agosto de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001503-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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ELOIR LAURO AGUIAR (REQUERENTE)

LENIR LAURO AGUIAR (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO DOTTO (ADVOGADO(A))

JOAQUIM RENATO FRANCISCO (REQUERENTE)

DAVINA IZABEL DE AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO JOSE DE AGUIAR (INVENTARIADO)

 

Autos nº 1001503-73.2018.8.11.0051 Inventário. Despacho. Vistos etc. 

Entendo cabível no caso em tela o pagamento das custas ao final, de 

forma que o provimento jurisdicional do caso em tela será condicionado ao 

adimplemento das custas, razão pela qual DEFIRO tal pedido. NOMEIO 

como inventariante a requerente ELOIR LAURO AGUIAR, que deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, do NCPC) e as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, NCPC). 

Apresentadas as primeiras declarações, CITEM-SE o cônjuge, herdeiros, e 

legatários, se houverem, bem como INTIMEM-SE as Fazendas Públicas 

Estadual, Municipal e Federal para que, havendo interesse, se manifestem 

sobre o presente feito. No ato da citação deverá ser entregue para cada 

um dos citandos, além de uma via da exordial, uma via das primeiras 

declarações, a rigor do que dispõe o art. 629, § 3°, do NCPC. ATENTE-SE a 

Secretaria para encaminhar copia às Fazendas Públicas, nos termos do § 

4º, do referido artigo. Após, CERTIFICADA a ocorrência das citações e 

intimações, ABRA-SE vistas às partes em cartório para se manifestarem 

sobre as primeiras declarações, consoante estabelece o art. 627 do 

NCPC. DEVERÁ a Fazenda Pública indicar o valor dos bens de raiz 

descritos nas primeiras declarações, que constem de seu cadastro, no 

prazo do art. 629, do NCPC. Não havendo impugnações a que se refere o 

art. 627 do NCPC, DETERMINO a avaliação dos bens existentes, 

expedindo-se o competente mandado, salvo se a Fazenda Pública 

concordar com o valor atribuído aos bens pela inventariante e não houver 

incapaz entre as partes (art. 633 do NCPC). Acostado aos autos o laudo 

de avaliação, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 635), devendo a secretaria observar o seguinte: a) 

Havendo impugnação do laudo, deverão os autos ser remetidos à 

conclusão; b) Aceita a avaliação, DEVERÁ a inventariante ser intimada 

para apresentar as últimas declarações (art. 636 do NCPC). Em seguida, 

INTIMEM-SE os envolvidos para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se nos autos (art. 637 do NCPC). Após, deverá ser 

comprovado nos autos o cálculo do tributo, devendo ser ouvidas as 

partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, a fazenda Pública (art. 

638 do NCPC). Havendo o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis 

habilitadas na forma do art. 642 do NCPC ou declaradas nas primeiras e 

últimas declarações, FACULTO às partes a possibilidade de formularem 

pedido do quinhão, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 647 do NCPC), ou 

desde já apresentarem o plano de partilha. Cumpridas tais determinações 

e comprovado o recolhimento do ITCMD, voltem-me os autos conclusos. 

Notifique-se o Ministério Público. 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001174-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOARES DA CUNHA (AUTOR(A))

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), para 

atender integralmente a decisão ID 14508491, no prazo de 05 (cinco) dias. 

É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 17 de setembro de 2018. assinado 

eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001265-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DELGADO CHIARADIA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (REQUERIDO)

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), para se 

manifestar acerca da juntada ID 15375224, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 

17 de setembro de 2018. assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves 

de Resende Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123431 Nr: 2639-59.2017.811.0051

 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: OdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLMM, PdSMN, HWM, HWMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2639-59.2017.811.0051 - 123431

Revisional de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, a ação de revisão da prestação alimentícia, seja na 

modalidade de majoração, redução ou de extinção da verba, segue o 

mesmo rito da ação para sua fixação, bem disciplinada na Lei 5.478/68.

 No entanto, encaminhado os autos ao Centro de Conciliação e Resolução 

de Conflitos, ante a impossibilidade de resolução consensual entre as 

Partes abriu-se prazo de resposta, quando, em verdade, o procedimento 

correto seria a designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento.

Assim é que, para prestigiar o procedimento da Lei de Alimentos, 

sabidamente mais célere, deixa-se de seguir a tramitação do rito ordinário, 

para designar de pronto à audiência de conciliação, instrução e 

julgamento.

Para tanto, INTIMEM-SE as Partes para que compareçam à audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada no dia 20 de setembro 

de 2018, às 15:00 horas de Mato Grosso, advertindo-as de que devem 

apresentar suas testemunhas, independentemente de intimação.

A falta injustificada do Requerente determinará o arquivamento do pedido.

Atente-se a Secretaria, ainda, para o fato de que os requeridos Hesley e 

Heloiza já atingiram a maioridade e, portanto, deverão ser intimados 

pessoalmente e não por intermédio da genitora.

Ciência ao Ministério Público.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109611 Nr: 2256-18.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos Borges Geraldino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Decido.Pelo exposto, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova feito 

pela Requerente, de forma a atribuir à Requerida o encargo de bem 

demonstrar que o Autor efetivamente contratou o empréstimo CDC 

discutido nos autos.Anota-se, ainda, que a inversão dos encargos 

probatórios se limita apenas àquela questão da prova constante do 

parágrafo anterior. As demais questões continuam regidas pela regra do 

art. 373, I, do NCPC.INTIMEM-SE as Partes para que tomem ciência da 
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presente decisão, especialmente a Requerida, em favor de quem se 

reabre o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de documentos, dada a 

alteração superveniente de seu encargo probatório.Na hipótese de 

apresentação de novos documentos, INTIME-SE o Requerente, na pessoa 

do ilustre Procurador, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

sobre as provas produzidas.Após, CONCLUSOS, inclusive para análise da 

pertinência do julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 17 de agosto 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144534 Nr: 2474-75.2018.811.0051

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO:a) 

DEFIRO o prazo de cinco (05) dias para o depósito, também, das parcelas 

vendidas. ADVIRTA-SE que a não realização do depósito no prazo acima 

assinalado ensejará a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 

542, parágrafo único, NCPC).b) Com a comprovação do depósito, DEFIRO 

a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR a ABSTENÇÃO DE 

INCLUSÃO, ou EXCLUSÃO, do nome da parte autora MARCO ANTONIO DE 

OLIVEIRA do SPC e SERASA pela dívida em referência, até o deslinde do 

presente feito. b.1) EXPEÇA-SE ofício ao SPC e SERASA para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, procedam à baixa da inscrição efetivada no 

nome do requerente em seus cadastros, em relação ao débito ora em 

exame.Por fim, mantenho as demais ordens contidas na decisão de ref. 

10.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 22 de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes 

SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122970 Nr: 2423-98.2017.811.0051

 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: Verlane Maria Krewer Savionek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC, tão somente para DECLARAR 

inexistente o débito discutido nestes autos.Em vista da sucumbência 

recíproca, nos termos do art. 85, § 2.º c/c art. 86, paragrafo único, ambos 

do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento de 50% das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando 

os 50% restantes a cargo da parte requerente. Contudo, SUSPENDO sua 

exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 

3º do NCPC, dado a concessão de justiça gratuita ao próprio.PUBLIQUE-SE 

E INTIMEM-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais custas 

pendentes, intimando-se para o pagamento as partes sucumbentes, no 

prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito 

em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da 

CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde – MT, 28 de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes 

SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105673 Nr: 1098-25.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Kras Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Mendes Miranda de 

Britto - OAB:20.189-A/MT, Mayara Bendô Lechuga Goulart - 

OAB:20191/A, Nayra Martins Vilalba - OAB:20.190-A

 Decido.Pelo exposto, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova feito 

pela Requerente, de forma a atribuir à Requerida o encargo de bem 

demonstrar que o valor cobrado na fatura de outubro/2015 não é 

excessivo, ou seja, que a sua medição se deu de forma correta.Anota-se, 

ainda, que a inversão dos encargos probatórios se limita apenas àquela 

questão da prova constante do parágrafo anterior. As demais questões 

continuam regidas pela regra do art. 373, I, do NCPC.INTIMEM-SE as Partes 

para que tomem ciência da presente decisão, especialmente a Requerida, 

em favor de quem se reabre o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento 

de documentos, dada a alteração superveniente de seu encargo 

probatório.Na hipótese de apresentação de novos documentos, INTIME-SE 

o Requerente, na pessoa do ilustre Procurador, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se sobre as provas produzidas.Após, CONCLUSOS, 

inclusive para análise da pertinência do julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 04 de setembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 23513 Nr: 1474-89.2008.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matheus Rodrigues Borges dos Anjos, Marcia 

Rodrigues Felicio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jason Borges dos Anjos - espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - 

OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, providencie a juntada da GIA-ITCD, sob pena de 

remoção do encargo de inventariante. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123431 Nr: 2639-59.2017.811.0051

 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: OdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLMM, PdSMN, HWM, HWMM

 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 de seu advogado, para que compareça 

à audiência de conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada no dia 

20 de setembro de 2018, às 15:00 horas de Mato Grosso, advertindo-a de 

que devem apresentar suas testemunhas, independentemente de 

intimação, bem como fazer comparecer vosso cliente na solenidade.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000257-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY (ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

GERALDA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 220 de 456



Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000257-42.2018.8.11.0051 Previdenciária. Saneador. Vistos 

etc. A fim de bem sanear o feito, necessária se faz a análise da prejudicial 

de mérito. – Da Prescrição. De início, destaca-se que a situação em exame 

abrange relação de trato sucessivo, de forma que, subsistindo o próprio 

direito de fundo, a inércia do titular macula com a prescrição as 

prestações anteriores ao quinquênio que precede à propositura da ação. 

Sobre o tema, a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça elucida: Nas 

relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio 

anterior à propositura da ação. Não bastasse o entendimento sumular, 

ainda prevê o artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 que: 

prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido 

pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou 

quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, 

salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código 

Civil. Sob outro prisma, não se desconhece que a Lei 8.213/91, em seu 

artigo 49, inciso II, dispõe que a aposentadoria será devida a partir da data 

do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal. 

Todavia, na hipótese versada a autora formulou seu pedido administrativo 

em 05.12.2017, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Dada à 

similitude, colaciona-se o seguinte julgado: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA 

POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. TUTELA ANTECIPADA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS. 

[...] Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a 

contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para 

haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças 

devidas pela Previdência Social (Lei 8.213/1991, art. 103, parágrafo 

único), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos arts. 

3º, I, e 198, I, do atual Código Civil. [...] 14. Agravo regimental do INSS 

parcialmente provido. 15. Remessa oficial parcialmente provida. (TRF – 1. 

REO 0048875-40.2007.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

08/02/2017). Nestes termos, AFASTO a prejudicial arguida. No mais, à 

míngua de irregularidades a merecer reparação, DECLARO saneado o 

feito. FIXO como ponto controvertido a comprovação da atividade rural em 

regime de economia familiar da requerente pelo período exigido pela 

legislação vigente. A fim de elucidar as questões controvertidas, DEFIRO a 

produção de prova testemunhal, consubstanciada na inquirição de 

testemunhas. Por consequência, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23.11.2018 às 13h30min. ADVIRTO que a inquirição 

de testemunhas em quantidade superior somente será admitida se 

comprovada e justificada a imprescindibilidade de sua oitiva e se 

necessária para a prova de fatos distintos. CONSIGNO que compete aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada, atentando-se para as disposições do art. 455 do NCPC. 

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

sob pena de confissão. Se houverem testemunhas residentes fora da 

Comarca, DEPREQUE-SE sua oitiva. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 11 de setembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81513 Nr: 1524-08.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCRdS, DMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herbert Rezende da Silva - 

OAB:OAB/MT 16773/0

 Autos n° 1524-08.2014.811.0051 (81513)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

O Acusado LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA, devidamente citado, 

ofereceu resposta por meio da Defensoria Pública Estadual. Por sua vez, 

o acusado DELSON MARCONDES DE CAXIAS, citado, ofereceu resposta à 

acusação por meio de Advogado constituído, ambos postergando a 

apresentação de suas razões de defesa.

O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve para demonstrar a 

inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, 

todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro 

de 2018, às 13h30min de Mato Grosso.

Intimem-se o Representante do Ministério Público, a Defensoria Pública, o 

Advogado, o Acusado, a Vítima e as Testemunhas arroladas pelas partes, 

pessoalmente, observando a necessidade da expedição de Cartas 

Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha resida fora da 

Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de junho de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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 : 

1000615-07.2018.811.0051 Polo Ativo: JOÃO VICTOR FERREIRA DE 

SOUZA Polo Passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A – 

CLARO 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 JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUZA contra 

CLARO 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 a preliminar de impugnação a 

justiça gratuita, 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. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de impugnação à justiça gratuita 

não merece acolhimento tendo em vista que o acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas, conforme autoriza o artigo 54 da Lei 9.099/95, 

restando prejudicada a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Do 
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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 pela Autora, restando comprovado sua conduta ilícita. As telas 

sistêmicas e laudo técnico 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 

da parte autora possuir somente uma única restrição, 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$ 5.000,00 (cinco 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$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- 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 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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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 : 

1000567-48.2018.811.0051 Polo Ativo: PATRICIA BERTO DA 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 PATRICIA 

BERTO DA 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 afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais, juntando contrato assinado, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma 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. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 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, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. 

Contudo, em que pese à alegação da autora de que não teria mantido 

relação comercial com a reclamada não merece acolhimento, pois 

verifica-se que Ré em sua defesa juntou contrato assinado pela Autora 

referente a cartão de crédito IBICARD C&A VISA INTERNATIONAL número 

0004.2826.7281.5044.018 de titularidade da reclamante e faturas, 

comprovando a relação jurídica entre as partes. Extrai-se dos autos que, 

os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço do reclamado ao reclamante, bem como a 

assinatura do contrato é idêntica à assinatura do termo de conciliação e 

procuração, comprovando claramente que a reclamante utilizou o serviço 

do reclamado. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por 

analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, entendo que a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos 

autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, 

conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão 

o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a 

inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são 

legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a 

existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o 

Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do 

contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. III – Litigância de Má-Fé 

Por fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante 

de má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se 

verifica. Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingida 

em sua honra e se constatou que nada disto aconteceu ante as provas 

juntadas aos autos e o direito à informação da sociedade, praticado e 

exercido pela Ré. Porém, a Autora, com isto não litigou com má-fé, 

somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios de 

má-fé. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. II – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

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

Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; Sem custas e 

honorários advocatícios, a teor dos 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 julho de 20018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

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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Processo Número: 1000584-21.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

em anexo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011172-36.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

GIOVANI MENDES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 8011172-36.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do crédito, conforme pedido formulado 

pela Exequente (ID 12343964). Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

21 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000284-93.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (ADVOGADO(A))

TELMA RACHEL CANDIL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000284-93.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. 

Encaminhem-se os autos ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, para a apuração do cálculo devido, 

consoante decisão de ID 11904506. Retornando os cálculos, intimem-se 

as partes para que fiquem cientes do cálculo apresentado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Após, não havendo qualquer 

manifestação, dou o cálculo como homologado e determino a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 17 de setembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93540 Nr: 1862-45.2015.811.0051

 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): Daniel Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hebert Rezende da Silva - 

OAB:16.773-O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL RODRIGUES PEREIRA, Cpf: 

88601960197, Rg: 12790230, Filiação: Jaime Alves Pereira e Odete dos 

Santos Rodrigues, data de nascimento: 11/05/1982, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT, solteiro(a), ajudante de pedreiro, Telefone 9232 5663. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal a fim de CONDENAR o Autor do Fato Daniel Rodrigues Pereira, 

brasileiro, convivente, serviços gerais, nascido em 11/05/1982, natural de 

Cuiabá/MT, filho de filho de Jaime Alves Pereira e Odete dos Santos 

Rodrigues, como incurso nas penas do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.À luz 

dos princípios da proporcionalidade e individualização, passo à dosimetria 

da pena.O art. 28 da Lei de Drogas estabelece que:“Art. 28.Quem adquirir, 

guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo 

pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:I - advertência 

sobre os efeitos das drogas;II - prestação de serviços à comunidade;III - 

medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.”De 

outro lado, consoante dispõe o artigo 27 da Lei de Tóxicos, as penas 

previstas naquele Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o 

Ministério Público e o defensor.In casu, comprovado nos autos que o 

Autor do fato é reincidente em crimes de entorpecentes e comprovado 

nos autos que, em companhia de sua companheira que trazia consigo 

certa quantia de cocaína para consumo pessoal, entendo adequada e 

suficiente a aplicação das penas cumulativas de advertência sobre os 

efeitos das drogas ao Réu e a medida educativa de comparecimento a 

programa ou curso educativo.Sem custas e honorários. Transitada em 

julgado esta decisão, expeça-se a guia de execução penal, lance-se o 

nome do autor do fato no rol dos culpados, nos termos do artigo 393, II, do 

Código de Processo Penal, comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins 

do art. 15, III, da Constituição Federal, ao INI e ao Cartório 

Distribuidor.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Proceda-se 

às demais providências e anotações necessárias, arquivando-se em 

seguida.Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2016.Caroline Schneider 

Guanaes SimõesJuíza 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, Maria Divina Alves 

Feitosa, digitei.

Campo Verde, 14 de setembro de 2018

Maria Divina Alves Feitosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001702-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001702-95.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 
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termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Requerida é que poderá demonstrar a motivação 

do aumento significativo do consumo e da fatura relativa ao mês de agosto 

de 2018, na unidade de consumo de água do Autor. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, demonstrar a motivação do aumento 

significativo do consumo e da fatura relativa ao mês de agosto de 2018, 

na unidade de consumo de água do Autor. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que o Autor poderá sofrer sérios prejuízos, caso 

tiver que aguardar até o final do processo para ver sua pretensão 

satisfeita, se tiver o fornecimento de água suspenso pela Requerida, bem 

como considerando tratar-se a água bem indispensável e essencial à vida. 

Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do 

pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito invocado. O Requerente 

afirma na inicial que é usuário dos serviços prestados pela Requerida, 

conforme matrícula nº 9416-1, Hidrômetro Y15S363365, e o seu consumo 

mensal gira em torno de 13m³ de água. Porém, no mês de agosto de 2018, 

o valor da fatura chegou a R$323,74 (trezentos e vinte e três reais e 

setenta e quatro centavos). Aduz o Reclamante que não houve consumo 

para justificar o valor cobrado, uma vez que não há vazamentos de água 

na instalação hidráulica da sua residência, bem como, não houve aumento 

de consumo de água. Logo, entendo verissímeis as alegações do Autor, 

merecendo acolhimento o pleito liminar. Por fim, advirto que o direito que 

aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente 

apenas para identificar uma simples probabilidade do direito invocado pela 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pelo Reclamante para determinar que a Reclamada se abstenha 

de suspender o fornecimento de água ou, restabeleça imediatamente, 

caso já tenha sido feito, na matrícula e hidrômetro instalado no endereço 

do Requerente, referente a fatura em discussão judicial, até ulterior 

decisão deste juízo. A fim de bem cumprir a presente determinação 

judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a presente decisão, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de incidência 

única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em 

caso de reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 17 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara
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Intimação

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

Processo Número: 1000288-31.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. (AUTOR(A))

G. N. (ADVOGADO(A))

L. A. N. (ADVOGADO(A))

O. A. C. C. D. S. (AUTOR(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. S. J. (RÉU)

 

Vistos etc. Trata-se ação de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULARIZAÇÃO 

DE GUARDA e pedido de alimentos Provisionais ajuizada por OTÁVIO 

AUGUSTO CORBARI CHAGAS DA SILVA e JOÃO ALEXANDRE CORBARI 

CHAGAS DA SILVA, menores impúberes, representados por genitora 

MARCIANE CORBARI em face de EURICO CHAVES DA SILVA JUNIOR, 

todos devidamente qualificados na exordial. A parte autora requereu a 

desistência da ação (id.14812550). Uma vez que não houve a citação da 

parte contrária, acolho o pedido da parte requerente, uma vez que a 

extinção destes autos é medida que se impõe. Posto isso, homologo o 

pedido de desistência formulado pela parte autora e por consequência, 

julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas. Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20394 Nr: 1120-96.2009.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canarana Fertilizantes e Máquinas Ltda, Altair José 

Kolln, Erasmo Marcolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fokko Heinrick Schwabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Defiro o pedido formulado às fls. 114, determino a suspensão da presente 

ação.

 Após, manifeste-se a parte independente de intimação.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43309 Nr: 2222-17.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL CANARANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOMAR CESAR DIAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY FERNANDES DO 

CARMO - OAB:8688/GO

 Vistos,

 Vista dos autos à parte Exequente para que requeira o que entender de 

direito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65871 Nr: 717-15.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA ROSA MILOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:OAB/MT 11.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Inexistentes questões preliminares a serem analisadas e tendo em vista 

que as partes são legítimas e estão regularmente representadas dou o 

feito por saneado.

Designo audiência de instrução para o dia 24.10.2018 às 13h50min 

(horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46016 Nr: 2009-74.2014.811.0029

 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): ELISSANDRO SCAPINI, OSVALDO SCAPINI, 

MARIA INÊS SCAPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 Vistos, etc.

 Antes de analisar o pedido de fl. 167, intime-se a parte exequente para 

que traga aos autos o valor atualizado do débito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55958 Nr: 1803-89.2016.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISSANDRO SCAPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 Vistos,

 Compulsando detidamente os autos, verifico que em decisão de fls. 69, 

este juízo determinou que o autor promovesse o pagamento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da 

distribuição, conforme estabelece o art. 321, caput, c/c art. 290 do NCPC.

Contudo, devidamente intimada, a parte requerente deixou transcorrer o 

prazo para se manifestar acerca da referida decisão, conforme certidão 

de fls. 77.

Logo, considerando o fato que a parte requerente não promoveu ato que 

lhe competia, a extinção deste é medida que se impõe, senão vejamos o 

que dispõe o parágrafo único do artigo 321, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

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

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

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

petição inicial.

Posto isso, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, com fundamento no art. 330, inciso IV, do NCPC, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo art. 321 c/c art. 290, ambos do NCPC.

Custas pelo embargante.

Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45073 Nr: 1269-19.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES MAZUR, EDERSON LUIZ JAZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos,

 Intime-se a parte exequente para manifestação quanto aos documentos 

juntados às fls. 227/249, requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63534 Nr: 2973-62.2017.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:5751/MT, Andre Luiz Soares Bernardes - 

OAB:13.613/MT, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:9497-E, 

KAYO RONNARO SILVA DIAS - OAB:OAB/MT 22.4433, PEDRO 

AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - OAB:OAB/MT 20.350, RAFAEL JARA 

BIGIO - OAB:20194/O, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:28.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 Vistos,

 Interpretando o que dispõe o parágrafo 6ºdo artigo n. 98 do NCPC, 

concedo ao requerente o parcelamento das despesas processuais, o que 

desde já fixo parcelamento em 6 vezes sobre o recolhimento devido, com 

a primeira parcela devendo ser paga no prazo de 15 (quinze) dias e as 

demais mensalmente a contar do recolhimento da primeira.

INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a 

comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.

Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, conclusos para deliberação.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46830 Nr: 2617-72.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Leandro Pereira Faria, Agrícola Lopes 

Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:OAB/MT 

17.609, José Henrique Silva Vigo - OAB:17074-A MT, LEONNARDO 

AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA - OAB:14833/O, 

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MG 18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7.216/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto - 

OAB:11.405/MT

 Vistos,

 Determino que o Oficial de Justiça diligencie junto ao bem penhorado (fls. 

150), a fim de constatar se o executado e sua família residem junto ao 

referido imóvel.

 Consigne-se que tal diligência deverá ser efetivada sem prévia 

comunicação aos executados.

Intime-se o exequente para que efetive o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1851 Nr: 40-64.1990.811.0029

 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: WEBER WEBER & CIA LTDA., ALFREDO ZAMBOTI, 

MAURILIA BOTONI ZAMBOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, JOÃO EVANGELISTA GONÇALVES - OAB:2006/MT, 

Maristela Baldissera - OAB:12480/SC, TEREZINHA MARIA 

BALDISSERA - OAB:3706/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDEMAR QUINTINO DE 

OLIVEIRA - OAB:1388/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 1213 e redesigno inspeção judicial para a data de 

13 de novembro de 2018 às 08 horas (horário local).

Intimem-se as partes por intermédio dos seus respectivos patronos, bem 

como os assistentes técnicos litisconsorciais e testemunhas, 

eventualmente indicados pelas partes, dando-lhes ciência da data 

supramencionada.

Designo o Oficial de Justiça Luis Elemar Pfeifer para acompanhar a 

inspeção.

Outrossim, diante da complexidade da causa NOMEIO como perito auxiliar 

na inspeção r. ELOI ANTÔNIO BORDIGNO SERAFIM, perito devidamente 

inscrito no quadro de peritos do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, Nível Superior em em Tecnologia da Construção Civil em Estradas 

e Topografias, CREA 5259/MT, com escritório sito a Rua Rio Grande do 

Sul,654, Centro, Canarana/MT, Tel.: (66) 98115-1817 e (66) 3478-1661 

ainda, com endereço eletrônico canaplan.agrimensura@terra.com.br, para 

onde serão dirigidas as intimações pessoais, nos termos do estabelecido 

(Art. 465, § 2º Novo CPC.), ao qual arbitro honorários em R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais).

Consigno que o valor arbitrado à título de honorários refere-se a ambas 

inspeções que serão realizadas nos processos código 1856 e 1851, e 

deverá ser rateada entre as partes na proporção de 50 % (cinquenta por 

cento) para cada.

 Intimem-se as partes para que promova o pagamento dos honorários em 5 

(cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1856 Nr: 39-79.1990.811.0029

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVISSE BALDISSERA, TEREZINHA MARIA 

BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, MARISTELA BALDISSERA - OAB:12480, Maristela 

Baldissera - OAB:12480/SC, TEREZINHA MARIA BALDISSERA - 

OAB:3706/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDEMAR QUINTINO DE 

OLIVEIRA - OAB:1388/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - 

OAB:7814

 Vistos,

 Analisando o pedido de fls. 715/717, razão assiste à parte autora.

 Deste modo, revogo a decisão de fls. 699 e, considerando o acordão de 

fls. 466, designo inspeção judicial para o dia 13 de novembro de 2018 às 

08 horas (horário local).

Intimem-se as partes por intermédio dos seus respectivos patronos, bem 

como os assistentes técnicos litisconsorciais e testemunhas, 

eventualmente indicados pelas partes, dando-lhes ciência da data 

supramencionada.

Designo o Oficial de Justiça Luis Elemar Pfeifer para acompanhar a 

inspeção.

Outrossim, diante da complexidade da causa NOMEIO como perito auxiliar 

na inspeção r. ELOI ANTÔNIO BORDIGNO SERAFIM, perito devidamente 

inscrito no quadro de peritos do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, Nível Superior em em Tecnologia da Construção Civil em Estradas 

e Topografias, CREA 5259/MT, com escritório sito a Rua Rio Grande do 

Sul,654, Centro, Canarana/MT, Tel.: (66) 98115-1817 e (66) 3478-1661 
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ainda, com endereço eletrônico canaplan.agrimensura@terra.com.br, para 

onde serão dirigidas as intimações pessoais, nos termos do estabelecido 

(Art. 465, § 2º Novo CPC.), ao qual arbitro honorários em R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais).

Consigno que o valor arbitrado à título de honorários refere-se a ambas 

inspeções que serão realizadas nos processos código 1856 e 1851, e 

deverá ser rateada entre as partes na proporção de 50 % (cinquenta por 

cento) para cada.

 Intimem-se as partes para que promova o pagamento dos honorários em 5 

(cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51155 Nr: 2336-82.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: CDCDLADADAEX-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDQ, JDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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;

Percebe-se pela petição de fls. 219, que houve a total quitação do débito.

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.

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61978 Nr: 2082-41.2017.811.0029

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, Antonio Carlos de Souza - OAB:3.608-B/MT, Márcio 

Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior Fülber Caumo - 

OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8194-A/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de embargos de declaração ajuizados pela parte autora em 

razão da contradição contida na sentença de fls. 64/66, a qual julgou 

improcedente o pedido inicial, enquanto que na fundamentação acolheu 

parcialmente os pleitos do embargante.

 Decido.

A sentença de fls. 64/66 acolheu parcialmente o pleito principal, contudo 

em seu dispositivo constou a improcedência dos pedidos contido na inicial.

 Assim CONHEÇO dos Embargos Declaratórios e, no mérito dou 

PROVIMENTO ao recurso, por economia processual, para sanar a 

contradição contida na sentença vergastada, fazendo constar da seguinte 

forma:

 "Sendo assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO 

NA PETIÇÃO INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para decretar a extinção da 

Execução de Título Extrajudicial de origem (autos código 60040). Custas e 

honorários advocatícios, nos moldes do caput do artigo 86 do CPC.".

 As demais disposições permanecem inalteradas

 Intimem-se as partes.

Após, independente de novas deliberações, arquivem-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57793 Nr: 2845-76.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA ROCHA MARTINS

 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:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Após a prolação de sentença, o INSS dentro do prazo para recurso, 

informou que não iria recorrer.

Para tanto, esclareceu que “APRESENTA OS CÁLCULOS DAS PARCELAS 

ATRASADAS, sendo que, na sequência, a parte autora externou sua 

concordância com os cálculos (fls. 106).

Desse modo, A Secretaria CERTIFICOU o trânsito em julgado da sentença.

Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS às fls. 

100-v/101, 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.

 Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000300-45.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER (ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sergio Vilas Boas (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

Requerente, para que no prazo legal, junte nos autos o comprovante do 

pagamento da diligência para cumprimento da Decisão ( ID 15004340). 

Silvane M. S. Santana Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000300-45.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER (ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sergio Vilas Boas (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000300-45.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

MARCOS ROBERTO RÉU: SERGIO VILAS BOAS Vistos, etc. Trata-se de 

ação de reintegração de posse. Em decisão de Id. 14727927, o juízo 

determinou que a parte comprovasse sua hipossuficiência. Em seguida, o 

requerente juntou guia de recolhimento de custas judiciais (Ids. 15004527 

e 15004545). Não obstante os documentos trazidos com a exordial, 

entendo conveniente a JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA do alegado, motivo pelo 

qual DESIGNO audiência para o dia 29 de Outubro de 2018, às 15h40min 

(horário de Cuiabá/MT). Saliento que incumbe ao advogado da parte a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele arroladas do dia, da hora 

e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, nos 

termos do artigo 455, do Novo Código de Processo Civil, devendo o 

patrono da parte juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 
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(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação 

(AR) e do comprovante de recebimento. Advirto, desde já, que caso a(s) 

testemunha(s) arrolada(s) não compareça(m) a solenidade aprazada, 

será presumida desistência quanto sua oitiva, nos termos do artigo 455, 

§2°, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias 

para apresentação do rol de testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do 

Novo Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 

562, “in fine”, do Código de Processo Civil, CITE-SE o requerido no 

endereço fornecido na exordial, para comparecer à audiência. Saliento 

que o prazo para contestar, de 15 (quinze) dias, contar-se-á da intimação 

da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, paragrafo único, 

CPC). Intime-se, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. CANARANA, 4 

de setembro de 2018. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000277-02.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO (EXEQUENTE)

LUIZ ALDANI NARDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000277-02.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: LUIZ ALDANI NARDAO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA Vistos, 

etc. Cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço. Intime-se. Às providências. 

Cumpra-se. CANARANA, 29 de agosto de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-69.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FULLIN DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIANCARLO CONCI BINSFELD (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010189-69.2016.8.11.0029. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO PEREIRA 

REQUERIDO: GIANCARLO CONCI BINSFELD Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 27 de agosto de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010005-16.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (ADVOGADO(A))

LARENTIS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010005-16.2016.8.11.0029. EXEQUENTE: LARENTIS & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: APARECIDO RODRIGUES Vistos, etc. Defiro o pedido de 

suspensão, nos termos do art. 921, inciso III do Novo Código de Processo 

Civil. Sem prejuízo, mantenho a restrição do veículo penhorado. 

Remetam-se os autos ao arquivo provisório. CANARANA, 27 de agosto de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-08.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO (ADVOGADO(A))

DANIEL MORAIS SANTOS (REQUERENTE)

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CATIA SIMONE BRANCO ANDREATTA

 

Autos nº 1000102-08.2018.8.11.0029 Visto. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao julgamento da lide, em 

vista da desnecessidade de produção de prova em Audiência (art. 355, I, 

do NCPC). Fundamento e Decido O autor ajuizou a presente demanda 

buscando a condenação da requerida em danos materiais e morais, sob o 

fundamento de que embora pré-aprovado no sistema de seleção ProUni 

para frequentar curso perante a instituição de ensino, foi indevidamente 

excluído do mesmo com o argumento de já ter graduação em nível 

superior, o que o impediria de pleitear a bolsa. No caso, impende ressaltar 

que se trata de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por 

essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código 

de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios 

protetores dos direitos dos consumidores, enquanto tais. E, expostos tais 

elementos, é de se destacar que o autor trouxe comprovação suficiente 

para demonstrar os fatos sustentados, havendo indicação de que foi 

pré-aprovado no processo seletivo para alunos bolsistas (ProUni), tendo 

sido posteriormente excluído sobre o argumento de que já possuía 

formação completa em nível superior. Por outro lado, em sua contestação, 

a instituição de ensino não contraria tais fatos, mas alega a inexistência de 

responsabilidade, pois após a verificação pessoal de todos os 

documentos e informações do autor não pode prosseguir com a 

concessão da bolsa, em razão de identificação de bolsa ativa do ProUni. 

Em verdade, o autor já havia iniciado curso superior em outra instituição de 

ensino, sem conclusão. Cinge-se a questão nodal da demanda a elucidar a 

quem incumbia cumprir os requisitos para ser possível a participação no 

programa ProUni, por 02 (duas) vezes. Pois bem. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. Observando o § 1º, do artigo 1º, da Lei nº 

11.096/05 e o edital do processo seletivo para o primeiro semestre de 

2018 pelo Programa Universidade para Todos (item 1.2, ProUni), para o 

qual se inscreveu o autor e no qual se deu a exclusão, verifica-se que 

para a inscrição o candidato deveria observar o seguinte: Art. 1º Fica 

instituído, sob a gestão do Ministério da Educação, o Programa 

Universidade para Todos - PROUNI, destinado à concessão de bolsas de 

estudo integrais e bolsas de estudo parciais de 50% (cinqüenta por cento) 

ou de 25% (vinte e cinco por cento) para estudantes de cursos de 

graduação e seqüenciais de formação específica, em instituições privadas 

de ensino superior, com ou sem fins lucrativos. § 1º A bolsa de estudo 

integral será concedida a brasileiros não portadores de diploma de curso 

superior, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1 

(um) salário-mínimo e 1/2 (meio). (Grifo nosso). 1.2. Somente poderá se 

inscrever no processo seletivo do Prouni o CANDIDATO brasileiro não 

portador de diploma de curso superior que tenha participado do Exame 

Nacional do Ensino Médio - Enem referente à edição de 2017, observado o 

disposto no art. 8º da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2 de janeiro de 

2015, e que atenda a pelo menos uma das condições a seguir: (Grifo 

nosso). Como se vê, a legislação pertinente e o edital claramente preveem 

o preenchimento do requisito em destaque, havendo manifesta disposição 

no sentido de que o candidato somente poderia ser beneficiado com a 

vaga pretendida, caso demonstrasse que não foi portador de diploma em 

curso superior, requisito este que restou não cumprido pelo autor, ainda 

que não tenha efetivamente completado o outro curso anteriormente 

iniciado. Não se olvida que o estudante quando buscou ser beneficiado 

pelo Prouni foi inicialmente pré-selecionado por resultados no ENEM e pelo 

seu perfil econômico, mas em etapa final quando feita a conferência das 

informações prestadas, cuja veracidade é de responsabilidade exclusiva 

do aluno interessado, não se desincumbiu a parte requerente no 

cumprimento das regras do programa. Nesse sentido estabelece o artigo 

3º da Lei que Institui o Programa Universidade para Todos: Art. 3º O 

estudante a ser beneficiado pelo Prouni será pré-selecionado pelos 

resultados e pelo perfil socioeconômico do Exame Nacional do Ensino 
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Médio - ENEM ou outros critérios a serem definidos pelo Ministério da 

Educação, e, na etapa final, selecionado pela instituição de ensino 

superior, segundo seus próprios critérios, à qual competirá, também, aferir 

as informações prestadas pelo candidato. Parágrafo único. O beneficiário 

do Prouni responde legalmente pela veracidade e autenticidade das 

informações socioeconômicas por ele prestadas. No caso dos autos, 

conquanto o requente tenha sido pré-aprovado _; 1º Etapa _; e tenha sido 

demonstrado ser inverídico a conclusão de curso superior, já que de fato 

o autor desistiu do curso anteriormente iniciado, não solicitou o 

cancelamento. É certo que o estudante/requerente somente veio a 

preocupar-se com isso, após a negativa de concessão de vaga e 

matrícula por esta instituição. Logo é de inteira responsabilidade do 

candidato pré-selecionado a demonstração da regularidade da 

documentação para obtenção da bolsa de estudos, sendo certo que a 

concessão está vinculada ao cumprimento das regras do Programa 

Prouni, o que não ocorreu no caso em comento, não podendo ser agora, 

imputada a instituição ré esta responsabilidade. Assim, restou afastada a 

ilegalidade da negativa combatida, razão pela qual incabível a condenação 

da requerida ao pagamento de danos morais, pois a ilicitude da conduta da 

requerida é requisito para a concessão do pleito indenizatório. Quanto ao 

pedido de dano material, diante de manifestação por liberalidade da 

requerida pela concordância em ressarcir o autor pelos danos dessa 

espécie, ratifico a manifestação da ré para determinar a devolução no 

valor de R$ 833,38 (oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito 

centavos). Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e nos termos do 

inciso III, letra “a” HOMOLOGAR o reconhecimento da procedência do 

pedido autoral para determinar que a parte requerida pague ao autor, a 

título de dano material, o valor de R$ 833,38 (oitocentos e trinta e três reais 

e trinta e oito centavos). Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. 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. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 16 de setembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL N.15/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, Juiz de 

Direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães, do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, considerando o 

disposto no Provimento 16/2016/CM, de 27/7/2017, concernente ao 

Programa BEM VIVER, torna público, para ciência dos interessados, as 

inscrições deferidas e indeferidas, bem como o resultado provisório dos 

candidatos habilitados ao processo seletivo, com a finalidade de 

credenciar pessoas físicas nas áreas de Fisioterapia e Psicologia, 

formação de Cadastro de Reserva, conforme Edital 14/2018 – DF, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE – em 9 de agosto de 

2018, Edição 10313.

CANDIDATOS(AS) QUE TIVERAM AS INSCRIÇÕES DEFERIDAS PARA O 

CREDENCIAMENTO DE PSICÓLOGOS:

1. Ana Laura Machado Meirelles

2. Ana Paula Carvalho Rocha Ferrari

3. Ana Paula Chaves Figueiredo Seixas Silva

4. Dariane Rita Kastrillan de Melo

5. Geise da Silva Ferreira

6. Isabela de Almeida Alves

7. Jaenny Karoline da Silva Almeida Souza

8. Jislley Eunis de Magalhães

9. Laura Oliveira Prado

10. Marjorie Gesimila de Oliveira Vieira

11. Marlei Alves Coutinho

12. Moacir Agulho Júnior

13. Michele Viana da Silva

14. Rodrigo José Santos de Andrade

15. Simone Azevedo Rodrigues

CANDIDATOS(AS) QUE TIVERAM AS INCRIÇÕES INDEFERIDAS PARA 

CREDENCIAMENTO DE PSICÓLOGOS:

1. Alessandra Paello Camarão

2. Dilma Pereira Oliveira

3. Flávia Gisele dos Santos Carnizal

4. Gabriela Neves Paula de Souza

CANDIDATOS(AS) QUE TIVERAM AS INSCRIÇÕES DEFERIDAS PARA O 

CREDENCIAMENTO DE FISIOTERAPEUTAS:

1. Anailza Ferreira da Silva Lopes

2. Corina Poliana Ferreira da Silva

3. Silvana de Souza Rodrigues

4. Simony Auxiliadora Eugênio Ferreira

5. Talissa Fernanda Silva

6. Waldirene Rosa de Moraes

CANDIDATOS(AS) QUE TIVERAM AS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS PARA O 

CREDENCIAMENTO DE FISIOTERAPEUTAS:

1. Adriana Vieira da Silva Campos

2. Allana Silva Neves

3. Elizangela da Silva Florencio Freire

4. Fernando da Silva Correa

5. Helmut Jose Preza Daltro

6. Kamile Aguila Kaizer

7. Rosiana Kelly Soares Carvalho Blemer

CANDIDATOS(AS) HABILITADOS PARA O CREDENCIAMENTO DE 

PSICÓLOGOS POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, CANDIDATO E 

PONTUAÇÃO, RESPECTIVAMENTE:

1º lugar - Marjorie Gesimila de Oliveira Vieira – 7,25

2º lugar - Rodrigo José Santos de Andrade - 3,75

3º lugar - Ana Paula Carvalho Rocha Ferrari – 3,25

4º lugar - Ana Paula Chaves Figueiredo Seixas Silva – 3,25

5º lugar - Michele Viana da Silva – 3,25

6º lugar - Jislley Eunis de Magalhães – 2,60

7º lugar - Marlei Alves Coutinho – 2,25

8º lugar - Ana Laura Machado Meirelles – 2,10

9º lugar - Moacir Agulho Júnior – 1,97

10º lugar - Simone Azevedo Rodrigues – 0,90

11º lugar - Laura Oliveira Prado - 0,73

12º lugar - Dariane Rita Kastrillan de Melo - 0,25

13º lugar - Geise da Silva Ferreira – 0,25

14º lugar - Isabela de Almeida Alves – 0,25

CANDIDATOS(AS) HABILITADOS PARA O CREDENCIAMENTO DE 

FISIOTERAPEUTAS POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, CANDIDATO E 

PONTUAÇÃO, RESPECTIVAMENTE:

1º lugar - Corina Poliana Ferreira da Silva – 4,70

2º lugar - Waldirene Rosa de Moraes – 3,25

3º lugar - Simony Auxiliadora Eugênio Ferreira – 3,25

4º lugar - Anailza Ferreira da Silva Lopes – 3,25

5º lugar - Talissa Fernanda Silva – 3,07

6º lugar - Silvana de Souza Rodrigues – 0,25

Os candidatos que tiveram suas inscrições indeferidas ou que 

questionarem a classificação para o credenciamento nas áreas de 

fisioterapia e psicologia, terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da 

data de publicação, para apresentar recurso.

Os Editais poderão ser consultados pelos candidatos(as) no site no 

tribunal de justiça: www.tjmt.jus.br.

Não serão dadas quaisquer informações do motivo do não deferimento ou 

da classificação pessoalmente ou por telefone, vez que serão publicadas 

por edital as razões a partir dos recursos impetrados.

 Diego Gordon Padilha Ramsay, Presidente da Comissão de apoio ao 

Processo Seletivo, faço constar.

Chapada dos Guimarães/MT, 17 de setembro de 2018.

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000377-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITE BEVILACQUA DE GODOY (RÉU)

 

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 devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "desconhecido".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32406 Nr: 1793-07.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaac Messias de Brito

 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, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o preparo e 

distribuição da carta precatória deprecada á comarca de Cuiabá/MT ou 

comparecer em cartório para retirada da carta precatória para a 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77558 Nr: 178-35.2016.811.0024

 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: Nivaldo do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães - MT, Gislaine Dias Florentino Ferreira, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, Ernesto Ferreira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 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 acerca da certidão e documento retro (ref. 67), para que 

providencie o preparo da Carta Precatória 1030627-34.2018.8.11.0041 - 

PJE, que foi distribuída na 2. Vara Esp. Da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, 

juntando naqueles autos as respectivas guias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94466 Nr: 3140-94.2017.811.0024

 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: José Jair Felipe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Losango S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156/O, José Antônio S. Pompeu Cardoso - 

OAB:21.046, RENATA ALESSANDRA SANT' ANA MOTA - OAB:21238, 

RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT 23439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14922

 Vistos, etc.

 I. Afasto, de plano, a preliminar de inépcia da inicial, levantada em sede de 

contestação, uma vez que a ausência de juntada de comprovante de 

endereço da parte autora, não é requisito essencial ao ajuizamento da 

demanda, nos termos em que preconiza o art. 320 do Código de Processo 

Civil.

 Nesse sentido, tem entendido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL 

- INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL 

– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – 

DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - 

PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção 

do processo por ausência de laudo médico e comprovante de endereço 

em nome do autor caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito 

de acesso à justiça.” (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora 

Desembargadora Serly Marcondes Alves, DJe 3.7.2018)

II. Assim, não havendo outras questões processuais pendentes, declaro 

saneado o processo.

 III. Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

IV. Não sendo a hipótese de julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. Posteriormente, venham os autos conclusos para análise, 

conforme art. 370 do CPC. Certifique-se eventual silêncio.

 V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109262 Nr: 3658-50.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO DE SOUZA ALVES FERREIRA, 

MATHEUS PHILIPE NEVES SOLON RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 Vistos, etc. I. Homologo a substituição das testemunhas e a desistência 

das demais. II. Declaro encerrada a instrução processual, concedo prazo 

sucessivo de 5 (cinco) dias tanto para o MP quanto para as Defesas 

apresentarem os memoriais finais, devendo o MP, em suas fala, dizer 

acerca do pedido de revogação das prisões, vindo-me os autos 

conclusos para posteriormente, abrir o prazo de alegações das defesas. 

III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 106030 Nr: 2323-93.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Arantes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYANE PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:20797/O

 Vistos, etc. I. Defiro os pedidos das partes, para o modo de prosseguir a 

audiência sem a presença do réu, bem como para ouvir a testemunha 

referida por telefone, bem como o pedido de revogação de prisão e a 

substituição daquela cautelar por tornozeleira eletrônica. Pois bem, em 

relação ao ultimo pedido, tenho que razoável, pois o processo está em 

vias de encerramento, bem como pelo principio da homogeneidade da 

prisão, em que pese os antecedentes, em caso de condenação, é 

provável que o agente não cumpra pena em regime fechado. Ademais, há 

a informação de que o agente estaria debilitado, bem como que na unidade 

em que se encontra com problemas de tuberculose. Logo, diante do 

contexto, razoável a soltura do agente, se por outro motivo não deva 

permanecer preso. II. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o 

agente ser monitorado por tornozeleira eletrônica até o desfecho do 

processo, caso liberado pelo Juízo da execução de Cuiabá. III. Certifique a 

secretaria se o Juízo da execução de Cuiabá foi informado acerca do 

suposto envolvimento de Carlos neste crime da lei de armas, para eventual 

regressão cautelar de regime (PEP 301512) e, na hipótese de não 

informação, faça-o imediatamente. IV. Diligencie a secretaria se o acusado 

será ou não solto e, sendo ele liberado, designo seu interrogatório para a 

data 11 de outubro de 2018, às 13h30, saindo as partes intimadas, 

devendo o acusado ser intimado no endereço de sua procuração. Caso 
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não seja ele liberado, depreque-se seu interrogatório. V. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. VI. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 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

 Vistos etc. I. Devidamente cumprida à finalidade desta missiva, determino 

a devolução da carta precatória com as nossas homenagens de praxe. II. 

Expeça-se o necessário. III. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75027 Nr: 2425-23.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Big Bom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360

 Vistos, etc.

 I. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

redesigno o ato para o dia 21.11.2018, 14h30m.

II. Expeça-se o necessário.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74168 Nr: 2005-18.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Emiliano Correia Brandão

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Silva Queiroz - 

OAB:21165/O, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória, tão somente em 

relação ao valor de R$ 36.466,98 (trinta e seis mil, quatrocentos e 

sessenta e seis reais e noventa e oito centavos).II. Intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução relativa ao valor de R$ 50.636,10 

(cinquenta mil seiscentos e trinta e seis reais e dez centavos). Podendo, 

para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 

535, do CPC/2015.III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e 

§3° do CPC/2015):a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e 

declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não 

conhecimento da arguição;b) não impugnada a execução ou rejeitadas 

suas arguições, será expedida, por intermédio do presidente do tribunal 

competente ou ordem do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor 

em favor da parte exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal e na legislação e normatização pertinentes.IV. Não havendo 

impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a pertinente 

requisição para pagamento, conforme item III.b, independentemente de 

nova determinação.V. No tocante ao pedido de cumprimento de sentença 

com relação aos honorários, deverá o causídico, EMENDAR a inicial, 

fazendo constar o seu nome como exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido, já que não pode, em nome 

alheio, vindicar judicialmente direito próprio. VI. Expeça-se o necessário. 

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 91656 Nr: 1809-77.2017.811.0024

 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 JOSE RODRIGUES DA GUIA CRUZ

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. ACOLHO a emenda à inicial.

II. Defiro a pretensão executória em relação ao valor de R$ 1.973,53 

(honorários sucumbenciais).

III. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução relativa ao valor 

de R$ 1.973,53 (mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e três 

centavos).

Podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos 

do art. 535, do CPC.

IV. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

V. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item VI.b, 

independentemente de nova determinação.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103662 Nr: 1316-66.2018.811.0024

 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: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Recebo a inicial.

II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

base no artigo 98 do CP.

III. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários para 

sua concessão, conforme art. 300 do CP, os seguintes requisitos: 1) 

probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.

Com efeito, considerando os elementos de cognição existentes nos 

presentes autos, constata-se que não se faz presente, prima facie, a 

probabilidade do direito invocado, pois, in casu, infere-se imprescindível 

que a prova testemunhal complemente a documentação existente nos 

autos no sentido de comprovar o implemento de todos os requisitos legais 

necessários à concessão do benefício almejado.

Desta feita, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência.

IV. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no 

qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, 

em nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação.

V. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 (trinta) 

dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC).

VI. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 
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prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC).

VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99420 Nr: 5507-91.2017.811.0024

 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: KdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de investigação de paternidade ajuizada por Keila 

Paixão, contra Agostinho de Assunção de Siqueira, pelos motivos 

narrados na inicial.

Em audiência realizada pelo CEJUSC da Comarca em 4.5.2018, foi 

procedida a abertura de exame de DNA realizado, tendo as partes 

acordado quanto ao reconhecimento da paternidade.

Em parecer datado de 27.8.2018, o Ministério Público nada manifestou, 

uma vez que as partes são maiores e capazes.

É o relatório.

Decido.

Dispositivo.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado nestes autos e, por consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto com resolução do mérito o presente 

processo, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

As despesas do processo serão divididas igualmente entre as partes, 

sendo dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver (art. 90, §2° e §3° do CPC/2015), pois a 

transação ocorreu antes da sentença.

 A responsabilidade da parte autora com as custas processuais ficará 

com exigência suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, na 

forma do artigo 98, §3° do CPC.

Proceda-se conforme dispõe a CNGC em relação as custas devidas pela 

parte requerida.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil competente, determinando a 

averbação no registro de nascimento de Keila Paixão, o qual passará a se 

chamar Keila da Paixão Siqueira, constando no registro o nome do pai, 

qual seja Agostinho de Assunção de Siqueira, bem como dos avós 

paternos Benedito Francisco de Siqueira e Maria Antônia de Lima.

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

Cumpridas todas as providências acima, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010527-92.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

PABLO RAMIRES FONSECA (REQUERENTE)

PABLO RAMIRES FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

HUMBERTO MARQUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

HARIANE PEAGUDA (REQUERIDO)

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCELL FERNANDES TEIXEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da petição do 

executado, informando o pagamento da condenação ID 14745828, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 17 de setembro 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010583-28.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (ADVOGADO(A))

PABLO RAMIRES FONSECA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 10191647, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 17 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010488-32.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

CLEUSA TERESINHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINJUSMAT (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso) (EXECUTADO)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da proposta de 

acordo da parte executada - ID 15183149, requerendo o que de direito. 

Chapada dos Guimarães-MT, 17 de setembro de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-58.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DE MOURA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para 09/10/2018 Hora: 13:45 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 17 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101512 Nr: 3272-36.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ROMILDA DOS SANTOS E FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.
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Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99602 Nr: 1897-97.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA GOMES DE LIMA 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.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92747 Nr: 1147-32.2015.811.0009

 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: LOANA PEREIRA DE ALMEIDA DA COSTA

 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.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87606 Nr: 978-79.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDERSON LUIZ SOUZA LOPES

 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.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83300 Nr: 651-71.2013.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR PRUDENTE DE SOUZA

 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.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54982 Nr: 2420-22.2010.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUVI FISTAROL

 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.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101514 Nr: 3274-06.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA SCALABRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96905 Nr: 19-40.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIPIO BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93698 Nr: 1851-45.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA BARRETO

 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.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91469 Nr: 288-16.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA

 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.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54698 Nr: 2136-14.2010.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MARCONDES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001343-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI DA CRUZ (AUTOR(A))

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001343-14.2017.8.11.0009. AUTOR: NELCI DA 

CRUZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Trata-se de “Ação Previdenciária de Pensão por Morte” movida por Nelci 

da Cruz, contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados na inicial. Aduz a parte autora, em síntese, que 

mantinha união estável com o de cujus até seu falecimento, sendo que 

desta união advieram o nascimento de duas filhas, aduz que percebia o 

benefício de pensão por morte, contudo, em 22.03.2016 quando a filha 

menor Aline completou 21 anos, o benefício foi cessado, momento que foi 

informado a autora que não comprovou a qualidade de dependente válido, 

uma vez que não era casada civilmente com o falecido, nem oportunizou a 

mesma o direito de recorrer administrativamente. Recebida a inicial ao ID 

9258380, fora indeferido o pedido de antecipação da tutela, bem como 

determinada a citação do requerido e designado audiência de instrução. 

Citada, a Autarquia requerida apresentou contestação ao ID 10634617, 

alegando, em síntese, que não a autora não comprovou a união estável 

com o de cujus, bem como a dependência econômica. Ao final, pugnou 

pela improcedência da ação. A instrução ocorreu ao ID 11301733, sendo 
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ouvidas as testemunhas referidas no termo de audiência, momento em que 

a parte requente ofereceu as alegações finais remissivas a inicial e 

pugnou pela concessão da tutela antecipada. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, quanto à preliminar de prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação, 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 2016, não havendo que se falar em quinquênio. Destarte, 

estando devidamente instruído o feito e não havendo mais preliminares a 

serem decididas, passo ao julgamento do mérito. Muito bem. O benefício 

previdenciário de pensão por morte é aquele devido aos dependentes do 

segurado que veio a falecer e tem previsão legal nos artigos 74 a 79 da 

Lei 8.213/91. Segundo orientação do STF (Cf. ARE 749558-AgR, Rel. 

Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2014; e ARE 

774.760-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/03/2014), 

do STJ (Súmula nº 340) e do TRF1ª Região (Cf. AC 

0041804-45.2011.4.01.9199/MG, Rel. Desembargadora Federal Ângela 

Catão, Primeira Turma, e-DJF1 p. 399 de 24/02/2015; e AC 

0049088-46.2007.4.01.9199/RO, Rel. Desembargador Federal Cândido 

Moraes, Segunda Turma, e-DJF1 p. 98 de 21/01/2015), deve-se aplicar, 

para a concessão de benefício de pensão por morte, a legislação vigente 

ao tempo do óbito do instituidor. Neste sentido, o art. 16 da Lei 8.213/1991, 

na redação vigente à época do óbito do instituidor da pensão – 19/03/2004 

(certidão de ID 9239647) – enumera as pessoas que são beneficiárias da 

Previdência social, na condição de dependentes do segurado, como se vê 

abaixo: “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, 

na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o 

companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; § 1º. A 

existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do 

direito às prestações os das classes seguintes. § 2º. O enteado e o 

menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e 

desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida 

no Regulamento. § 3º. Considera-se companheira ou companheiro a 

pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou 

com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição 

Federal. § 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 

I é presumida e a das demais deve ser comprovada.” Assim, para que os 

dependentes do segurado tenham direito à percepção do benefício de 

pensão por morte, de acordo com o caput do artigo 74 da Lei 8.213/91, é 

necessária a presença de alguns requisitos, quais sejam: a) o óbito do 

segurado; b) a qualidade de segurado do falecido; e c) a dependência 

econômica, que pode ser presumida ou comprovada (art. 16, § 4º da Lei 

8.213/1991). Insta salientar que, se considera companheira ou 

companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o 

segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da 

Constituição Federal e artigo 16, § 3º, da Lei 8.213/91. Para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento, nos termos do artigo 226, § 3º, da CF/88. De outro modo, nos 

termos do art. 16, I, da Lei nº 8.213/91, a dependência econômica do 

companheiro é presumida, bastando que comprove a união estável. No 

caso dos autos, verifico que houve a efetiva comprovação do alegado por 

parte da autora quanto à união estável, juntando início de prova 

documental, quais sejam, as certidões de nascimento das filhas comum no 

ano de 1993 e 1995, corroborada pelas seguras informações prestadas 

pelas testemunhas, dando conta de que a convivência entre o de cujus e 

a autora era sob o mesmo teto, como se casados fossem, fato este que 

demonstra a existência de união estável. Subjaz verificar, ainda, a 

condição de segurado do de cujus e, nesse ponto, entendo 

suficientemente comprovado, uma vez que as filhas já percebiam o 

benefício de pensão por morte como dependentes, bem como pelo CNIS 

juntado ao ID 10634626. Confiramos o seguinte aresto do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região in verbis: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. QUALIDADE 

DE SEGURADO MANTIDA AO TEMPO DO ÓBITO. DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA DEMONSTRADA. COMPANHEIRA. BENEFÍCIO DEVIDO. DIB NA 

CITAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 11.960/09. 1. A 

pensão por morte é benefício devido ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer e, para a sua concessão, é indispensável que se 

prove, no momento do óbito, a qualidade de segurado do instituidor e a 

condição de dependente econômico(a) do(a) requerente. 2. Presente a 

qualidade de segurada da de cujus, pois esta manteve vínculo de emprego 

com a empresa Goiasa Goiatuba Alccol Ltda., entre 03.12.2007 a 

03.03.2008, conforme anotação no CNIS de fls. 43, de modo que, ao tempo 

do óbito, em 15.06.2008 (fl. 10), se encontrava em período de graça. 

Aplicação do art. 15, II, da Lei nº 8.213/91. 3. A comprovação de união 

estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início 

de prova material (Súmula 63 da TNU), porém, no caso, além de a prova 

oral confirmá-la, os depoimentos são corroborados pela existência de 

filhos comuns (fls. 13 e 14). Dependência econômica presumida, nos 

termos do art. § 4º do art. 16 da Lei nº 8.213/91. 4. Não havendo a 

demonstração do prévio requerimento administrativo, o benefício é devido 

a partir da citação, momento em que a parte ré foi constituída em mora. 5. 

Os juros de mora, devidos a partir da citação, e a correção monetária, 

observarão as diretrizes da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do 

que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral 

reconhecida. 6. Os honorários, devidos pelo INSS, serão fixados pelo 

Juízo de Primeiro Grau, quando da liquidação, nos termos dos §§ 2º a 4º 

do art. 85 do CPC/2015. 7. Apelação parcialmente provida. Tutela de 

urgência deferida. (Apelação Cível nº 0028514-89.2013.4.01.9199/GO, 1ª 

Câmara Regional Previdenciária da Bahia - TRF da 1ª Região, Rel. Cristiano 

Miranda de Santana. j. 07.04.2017, unânime, e-DJF1 29.09.2017). Assim, 

tendo sido provado o vínculo de companheirismo, notadamente em face 

das declarações prestadas pelas testemunhas e, consequentemente, o 

vínculo de dependência, entre a Requerente e o "de cujus", conclui-se à 

evidência que foram preenchidos os requisitos legais para a concessão 

do benefício previdenciário. D’ outra banda, no que tange ao termo inicial 

do benefício, devido a partir da data de cessação (22/03/2016) do 

benefício concedido ao outro beneficiário, filha do de cujus, menor à 

época e cessado em virtude do atingimento à idade limite de 21 anos. 

Nesse toada, é o entendimento jurisprudencial Pátrio, conforme acórdão 

que ora transcrevo: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR 

MORTE. COMPANHEIROS. UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE 

DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO 

REJEITADA. É PLENAMENTE POSSÍVEL A EXISTÊNCIA DE UNIÃO 

ESTÁVEL DEPOIS DA SEPARAÇÃO DO CASAL. DEMONSTRAÇÃO POR 

PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A 

PARTE AUTORA E O INSTITUIDOR DA PENSÃO. RELAÇÃO DE 

DEPEDÊNCIA ENTRE COMPANHEIROS PRESUMIDA, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 16 , § 4º DA LEI 8.212 /91. NECESSIDADE DA REVISÃO DA DIB 

DA PENSÃO POR MORTE, TENDO EM VISTA QUE O PERÍODO DOS 

ATRASADOS ABARCA UM TRECHO DE TEMPO EM QUE UM FILHO MENOR 

DO DE CUJUS PERCEBERA A PENSÃO EM SUA INTEGRALIDADE. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 5. Assiste razão ao INSS 

quanto ao início dos efeitos financeiros da pensão por morte, pois o Ofício 

nº 0231/2010 do INSS (fl. 183) confirma que o termo inicial dos atrasados 

abarca uma parte do período em que o filho do de cujus recebera, na 

integralidade, a pensão discutida nos autos. Assim, o termo inicial deverá 

a partir de 22/12/2005, data da cessação da pensão ao outro beneficiário. 

(...) (Tribunal Regional Federal da 1ª Região TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL : 

AC 00001085120074013805 0000108-51.2007.4.01.3805, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 04/11/2015, PIRMEIRA TURMA, Data de Publicação: 19/1/2015 

e-DJF1 P.257) Assim, comprovados os requisitos legais para obtenção do 

benefício da pensão por morte, imperiosa se faz a procedência dos 

pedidos contidos na presente actio. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro 

Social ao pagamento da pensão por morte à requerente Nelci da Cruz, 

equivalente a um (01) salário mínimo mensal, a partir da data da cessação 

do benefício (22/03/2016), devidamente atualizado. Nos termos dos 

parâmetros para implantação do benefício, nos termos do art. 80, 

parágrafo único, III, “g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010: Número do 

CPF: 610.488.951-49. Nome da Mãe: Luzia Ferro de Almeida. Nome do(a) 

dependente: Nelci da Cruz. Endereço: Rua Xingu nº 1829, setor leste, 

Jardim Vania, em Colíder–MT. Benefício concedido: Pensão por morte. DIB: 

22/03/2016 – data da cessação do benefício. Declaro a natureza 

alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da pensão por morte 

que é amparar os dependentes do trabalhador quando, em razão do 

falecimento, não tem condições de sobreviver sem o auxílio do 

sustentador “de cujus”. 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 
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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. 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. 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. 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). Sem 

custas, na forma da lei. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 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. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000173-07.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA LUMI NUKAMOTO FERREIRA (EXEQUENTE)

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

ROBERTO DUARTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por seu advogado: Roberto Duarte Júnior 

(OAB 2485/AC), Herique de David (OAB 84740/RS) (Identificador n. 

7282551), a apresentar contestação no prazo de 15 dias úteis, sob pena 

de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 41287 Nr: 2769-64.2006.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR NANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SANTOS BARBOSA 

- OAB:24850

 Autos nº: 2769-64.2006.811.0009.

Código Apolo nº: 41287.

Vistos etc.

1 - Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Assim sendo, defiro o pleito continho no item “c”, de fl. 77; e, com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do Código de Processo Civil, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018, às 

13h30min.

2 – Sem prejuízo, INTIME-SE a Fazenda Pública para, querendo, até a data 

da audiência, manifestar acerca do auto de penhora e avaliação.

INTIMEM-SE as partes.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Colíder/MT, 14 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 7809 Nr: 941-43.2000.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECIDOS ALMEIDA LTDA

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

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, LUIS FELIPE 

LAMMEL - OAB:7133, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 Autos n.: 941-43.2000.811.0009.Código Apolo n.: 7809.Vistos, etc. [...] 

DECIDO.[...] Isto posto, depreende-se, pelo exame dos autos, que o 

processo ficou paralisado desde 26/07/2010, conforme pedido de fl. 96. 

Assim, em 26/07/2011, completou-se um ano que o processo se 

encontrava suspenso, data, pois, da qual começou a correr o prazo de 

prescrição intercorrente, que fluiu desembaraçadamente até 26/07/2016, 

quando se consumou.Registra-se que a suspensão independe de decisão 

expressa do magistrado, podendo inclusive ser realizada por ato do 

escrivão, pois se trata de requerimento do autor. [...] Assim, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário 

consubstanciado nas CDAs n. 12.2.98.001754-56 e 12.7.98.000692-70, é 

medida que se impõe.2 – Noutro vértice, quanto as CDAs n. 

12.2.98.001755-37, 12.6.98.004060-40 e 12.6.98.004061-20, ante o 

disposto no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil/2015 e art. 

156, inciso I, do CTN, o presente feito deve ser extinto pela satisfação do 

crédito, uma vez que a parte exequente informou seu pagamento (fl. 96).3 

– Isto posto, declaro a prescrição intercorrente do crédito tributário 

consubstanciado nas CDAs n. 12.2.98.001754-56 e 12.7.98.000692-70; e, 

também, declaro satisfeita a execução quanto as CDAs n. 

12.2.98.001755-37, 12.6.98.004060-40 e 12.6.98.004061-20, JULGANDO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, nos moldes dos artigos art. 

487, inciso II, e 924, inciso II, ambos do NCPC e art. 156, inciso I e V, do 

CTN.Sem condenação em custas processuais, nos termos do artigo 39 da 

Lei nº 6.830/80.Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos 

do art. 496, § 3º, inciso II, no NCPC.P.R.I.Colíder, 14 de setembro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 23850 Nr: 428-70.2003.811.0009

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECIDOS ALMEIDA LTDA, ANTENOR ALEXANDRE DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, LUIS FELIPE 

LAMMEL - OAB:7133, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maurides Celso Leite - 

OAB:MT/3.042

 Autos nº: 428-70.2003.811.0009.

Código do Apolo: 23850.

Vistos, etc.

Compulsando o presente feito, verifica-se inexistirem pendências, razão 

pela qual, ARQUIVE-SE o presente feito com as baixas e anotações de 

estilo, conforme já determinado à fl. 129.

Às providências.

Colíder, 30 de agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito
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3ª Vara

Expediente

 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

 Autos nº. 368-05.2000.811.0009 – Código nº. 5930

Despacho.

Vistos, etc.

1. INTIME-SE pessoalmente a advogada Dra. Laís Graças Silva, para 

manifestação na fase do art. 402 do CPP e/ou apresentação das 

alegações finais no prazo legal.

2. Não sendo a Dra. Laís Graças Silva advogada constituída para 

patrocinar a defesa do réu, INTIME-SE o mesmo para que no prazo de 05 

(cinco) dias constitua advogado, ou caso alegue não ter condições 

financeiras para tanto, seja informado de que será assistido pela 

Defensoria Pública.

 3. Caso o acusado permaneça inerte, ABRA-SE vista à Defensoria 

Pública.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 14 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107839 Nr: 3084-09.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABM, LFDSS, JDSA, GDLMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 3084-09.2017.811.0009 – Código nº. 107839

Decisão

Vistos, etc.

 1) RECEBO o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em 

seus efeitos legais (art. 597, do CPP), sendo ele tempestivo, conforme 

certidão de fl. 587.

2) Considerando que já foi apresentada as contrarrazões recursais da 

Defesa dos acusados Lucas Fernando de Souza Silva e Gabriel de Lima 

Moraes, INTIME-SE à Defesa do acusado Jonielson da Silva Alvarenga 

para que ofereça contrarrazões no prazo legal.

3) Sendo intempestivo o recurso de apelação interposto pela Defesa do 

acusado Jonielson da Silva Alvarenga, conforme certificado à fl. 597, 

deixo de recebe-lo.

4) Cumpridas as determinações anteriores, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Colíder/MT, 14 de setembro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001534-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI FERNANDES SARAIVA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001534-25.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: IRANI 

FERNANDES SARAIVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o dia 13 de novembro de 2018 às 15h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 14 de setembro 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: 1001529-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

SEVERINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001529-03.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: SEVERINA DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o o dia 13 de novembro de 2018 às 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. Colíder/MT, 14 de setembro 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: 1001528-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001528-18.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: HILDA MARIA 

DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o o dia 08 de novembro de 2018 às 15h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 14 de setembro 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: 1001246-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NATALICIO AVILA DE MESQUITA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001246-77.2018.8.11.0009 Parte Autora: A A DE ALMEIDA COMÉRCIO 

ME Parte Ré: ANTONIO NATALICIO AVILA DE MESQUITA FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 11 de dezembro de 2018 às 14h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 17 de setembro de 2018. 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

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93370 Nr: 3563-22.2016.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIDERA SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B, VICTOR 

HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628-A/SP, PAULA A. ABI-CHAHINE YUNES PERIM - 

OAB:273.374/SP, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:354.406/SP

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101557 Nr: 1661-97.2017.811.0046

 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): DE BALDI E DE BALDI LTDA ME (DE BALDI 

TRANSPORTES), FRANCISCO JESUS DE BALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de acordo apresentado ao poder judiciário para homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o processo, 

na forma do artigo 922 do 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.

Decorrido o prazo de suspensão as partes desde já devem ser manifestar 

no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo de 15 dias a contar do término do período de 

suspensão, caso as partes não se manifestem, desde já fica determinado 

o arquivamento do feito.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88599 Nr: 1723-74.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR FUHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, MD MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PEDRO STEIN 

AMBRÓZIO - OAB:13790/ES, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 125110 Nr: 4210-46.2018.811.0046

 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: JUSSARA APARECIDA NOVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que o gestor judicial junte aos autos a resposta dada pelo SDK 

a respeito da publicação equivocada nos presentes autos.

Ordeno ainda a correta publicação da decisão proferida em 09/08/2018.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Intimação do advogado LENILDO NUNES PEREIRA OAB/RO Nº 3538, para 

devolução dos autos nº 3109-28.2005.811.0046, Protocolo 18511, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92363 Nr: 3134-55.2016.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMDS, HVDSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLDS, JAFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o executado para, em 3 (três) dias, pagar o débito, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o 

que somente a comprovação que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento, sob pena de decretar-lhe a prisão pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, bem como o protesto do pronunciamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 239 de 456



judicial, aplicando-se, no que couber, as disposições do artigo 517 do 

Código de Processo Civil, inteligência do art. 528, §1º, CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118843 Nr: 1519-59.2018.811.0046

 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: AMALIA ROMEIROS, WRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO MARQUES, JOSÉ ROBERTO 

MARQUES TANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO TONHOLO 

MARIOTO - OAB:327387

 Vistos.

Trata-se de ação de indenizatória proposta por Amalia Romeiros e Wesley 

Romeros Neres em face de José Roberto Marques e José Roberto 

Marques Transportes-Me, visando a reparação civil por danos morais e 

materiais, bem como alimentos, em face do óbito de Flávio Martins Neres.

Na contestação foi suscitada preliminar de carência da ação por 

ilegitimidade passiva e ativa e denunciação da lide. Quanto à ilegitimidade 

passiva, alegou que a culpa se deu exclusivamente por conta do 

condutor/vítima, bem como a não conclusão do inquérito policial, de forma 

que não há sujeição aos fatos imputados pela parte autora. Quanto à 

ilegitimidade ativa, alega que a declaração de união estável foi feita após a 

data do falecimento, tampouco provou sua dependência econômica. Por 

fim, denunciou a lide à seguradora Sulamérica Cia Nacional de Seguros, 

conforme apólice contratada no valor de R$400.000,00.

No tocante às alegações de ilegitimidade passiva, em face da culpa 

exclusiva da vítima, será necessário proceder à instrução processual.

Quanto à ilegitimidade ativa, rejeito a preliminar afinal o dano moral não é 

exclusivo das pessoas casadas, afinal a Constituição da República 

garante à união estável a proteção do Estado.

 1 - Fixo como ponto controvertido decidir: a existência de ato ilícito e 

dever de indenizar por parte dos requeridos.

 2 - Defiro a denunciação da lide da empresa Sulamérica Cia Nacional de 

Seguros tendo em vista o documento de fls. 109/111, com fundamento no 

artigo 125, II, Código de Processo Civil.

3 - Desta feita determino a citação da pessoa jurídica denunciada no 

endereço de fls. 92, para, querendo oferecer resposta à denunciação da 

lide, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 126 e 131, do 

CPC.

4 - Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

5 - 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78057 Nr: 2403-93.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a defesa para que apresente 

as alegações finais tendo em vista o retorno das cartas precatórias e que 

o MPE já apresentou seus memoriais finais.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000255-87.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS (RÉU)

ANGELO ERICO PIMENTEL (RÉU)

ZILEI FATIMA DE ALMEIDA MARTINS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000255-87.2018.8.11.0046; Valor causa: $121,804.24; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A 

Parte Ré: RÉU: ANGELO ERICO PIMENTEL, MARIO JOSE DE SOUZA 

MARTINS, ZILEI FATIMA DE ALMEIDA MARTINS Fica a parte interessada 

no cumprimento da carta precatória intimada a comprovar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, uma vez que o número do boleto não 

confere com o comprovante do pagamento de tírulo. Ressalte-se que as 

vias do expediente permanecerão com o oficial de justiça Wagner Stumpp 

até manifestação da parte. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Comodoro-MT, 17 de 

setembro de 2018. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96875 Nr: 5188-91.2016.811.0046

 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: VALTER AFONSO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO CORREIA 

PESCARA - OAB:22418/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos 

contidos na exordial, extinguindo, portanto, com resolução de mérito o 

presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno a 

requerente ao pagamento das custas e das despesas processuais. Fixo 

os honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da 

causa.Com o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

a u t o s  c o m  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111645 Nr: 5999-17.2017.811.0046

 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: VANESSA FERREIRA DA SILVA , Estonio De Jesus 

Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, para fins de determinar que a Administração Pública do Município 

de Campos de Júlio que convoque a Sra. VANESSA FERREIRA DA SILVA 

A para ocupar o cargo de Técnica em Enfermagem junto ao Poder 

Executivo da municipalidade, nomeando-a e dando posse à mesma, no 

prazo de 10 (dez) dias, acaso cumpridos os demais requisitos legais e 

editalícios, devendo-se obedecer estritamente os prazos estipulados no 

edital para apresentação de documentos para formalização do ato. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da 

c a u s a . S u b m e t o  a  d e c i s ã o  a o  r e e x a m e 

necessário.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114993 Nr: 7381-45.2017.811.0046
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 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: ANTONIO ZANELLA, FRANCISCO ZANELLA, IVONE 

BOASKEVICZ ZANELA, CLEONICE ZANELLA, ADILCE ZANELLA, INES 

ZANELLA, JACIR ZANELLA, MARCO ANTONIO ARRUDA MENDES, ANNA 

MARIA ZANELLA, PAULO ZANELLA, ROSANA ZANELLA, SERGIO 

ZANELLA, MARILENE ZANELLA, NILSE ROSA ZANELLA, ESTELA MARI 

ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZANELLA, ANA MARIA BARBOSA DE 

OLIVEIRA ZANELLA, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS TABACCHI PIRES 

CORRÊA - OAB:16961

 Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Ademais, quanto a preliminar arguida em contestação, tenho 

que a mesma se confunde com o mérito da demanda, a ser apreciada em 

momento oportuno, ou seja, quando da prolação de sentença.Intimem-se 

as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando de forma fundamentada a necessidade de realização destas, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Na mesma oportunidade, em consonância 

com o princípio da celeridade processual, intimem-se as partes para que 

caso queiram apresentem perante este juízo para posterior apreciação, 

delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem 

os incisos II e IV do art. 357, CPC.Decorrido o prazo, certifique-se, e 

voltem-me os autos conclusos.Publique-se. Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122674 Nr: 3248-23.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GOMES PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:18216/O, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por 

BANCO BMC S/A em face de RODRIGO GOMES PINHO, em que sobreveio 

pedido de desistência da demanda pelo autor.

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.

Revogo a liminar anteriormente concedida.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30321 Nr: 1037-29.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRA OTM TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. D. DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE REZENDE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 VISTOS.Indefiro o pedido retro, vez que o requerente não demonstrou 

nos autos o esgotamento dos meios para localização, a fim de colaborar 

com a efetividade da justiça, não estando o Poder Judiciário a mercê das 

partes.Ademais, intime-se o exequente para promover o devido 

andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção.Às providências.Intime-se. Cumpra-se.Comodoro-MT, 13 de 

Setembro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23310 Nr: 833-53.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONES GIUSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - OAB:MT 

3.550-B, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - OAB: 18.603/B /MT, 

GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17034 /MT, GISLAINE CRISPIM 

DE FARIA CRUZ - OAB:16988/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, MARIA AMÉLIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:27109- PR, PATRICIA ALINE RAMOS - 

OAB:7.203/MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o exequente para que traga aos autos a planilha atualizada do 

débito, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido de fls.: 

170

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 14 de Setembro 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.: 38936 Nr: 3634-97.2011.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ANTÔNIO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS.

 Intime-se o exequente para que traga aos autos a planilha atualizada do 

débito, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido de fls. 

84/85.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 14 de Setembro 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.: 33866 Nr: 2052-96.2010.811.0046

 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): ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI 

TOMÉ, ZELIR SALETE TOMÉ, INÊZ CORTINA TOMÉ, WILSON FILLIPI TOMÉ, 

ASSIS FILIPPI TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Intime-se o exequente para que traga aos autos a planilha atualizada do 

débito, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do Bacenjud, 

referente ao pedido de fl.: 143.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 14 de Setembro 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.: 115291 Nr: 7499-21.2017.811.0046

 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
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 PARTE AUTORA: IAHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 IVANETE ALVES HERMISDORFF RODRIGUES interpõe embargos de 

declaração contra a sentença, requerendo o reajuste dos honorários 

fixados a título de nomeação.

É o necessário.

Decido.

A pretensão do embargante prospera.

Analisando o feito, verifico que a sentença proferida nada declarou 

acerca dos honorários para o douto causídico que patrocinou a defesa da 

parte autora.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração de ref. 38 

para ratificar a fixação de honorários advocatícios em favor do causídico 

Dr. OSMAR LUIZ PRETTO - OAB/MT- 20696, em 02 URH, conforme pág. 

08.

 Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38944 Nr: 3642-74.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM VAREJ DE PROD. ALIMENTICIOS BELA 

VISTA LTDA, ELSON GREGORIO DE ALMEIDA, MARLENE DE LOURA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que, as tentativas de localização do citado para o 

chamamento pessoal restaram infrutíferas, defiro o requerimento à fl. 

126/128.

 Sendo assim, expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257, do 

CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos 

autos.

 Indefiro, por ora, o pedido de buscas pelo sistema INFOJUD, vez que o 

exequente não demonstrou nos autos a inexistência de bens imóveis ou 

veículos em nome da parte executada, devendo a busca de Declaração de 

Imposto de Renda ser a última ratio em demandas desse jaez.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - CONSULTA AO 

CONVÊNIO INFOJUD -INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO 

DE DILIGÊNCIAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1 - Agravo 

de instrumento manejado em face da decisão que indeferiu o pedido de 

consulta ao convênio INFOJUD, com fundamento de que é ônus da parte 

exequente localizar bens do devedor a fim de satisfazer a sua pretensão. 

2 - A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando realizadas diligências extrajudiciais para 

localização de bens do devedor. Apenas após a comprovação de que 

restaram infrutíferas todas as demais diligências, será viabilizada a 

utilização do convênio. 3 - O Agravante não demonstrou a realização de 

diligências extrajudiciais suficientes para localização de bens do 

executado. 4 - Agravo de instrumento desprovido (AG 201202010023559, 

Desembargadora Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, TRF2 – 

SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data:06/09/2012).

Intime-se a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entender cabível ao prosseguimento do feito.

Às providências.

Comodoro-MT, 13 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21922 Nr: 2933-15.2006.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTINO FRANQUINI - ME, CLEMENTINO 

FRANQUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHA CRISTIAN SANTOS DA 

SILVA - OAB:15641, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA POSTAL FRANQUINI 

- OAB:11139-A

 VISTOS.

Ante a análise do pleito de fls. 132, sob pena de indeferimento, determino 

a intimação da parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar documentalmente prova de recusa do DETRAN em prestar 

informações, visto que os dados constantes dos seus cadastros são de 

acesso público, de modo que não se justifica a intervenção do Poder 

Judiciário em diligência que compete à parte, ou ainda no mesmo prazo 

requerer o que entender cabível ao andamento do feito, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se

Comodoro/MT, 12 de Setembro 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.: 124617 Nr: 3971-42.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT

 Vistos.

Intime-se a defesa do denunciado para apresentar resposta à acusação 

no prazo legal.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, URGENTEMENTE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100314 Nr: 1016-72.2017.811.0046

 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: CDFW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, CPC e por tudo mais que dos 

autos consta, ACOLHO os pedidos da inicial e CONCEDO a guarda dos 

menores Daniel Wilke Alves e Davi Mateus Wilke Alves à requerente 

CLEUSA DE FÁTIMA WILKE, bem como fixo o regime de visitas livre do 

requerido WALTER WILLIAN MATEUS ALVES aos menores, fixando, 

ainda, alimentos correspondentes a 30% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo vigente, em desfavor deste. Expeça-se termo de 

guarda.Expeça-se ofício a empresa empregadora do requerido, para que 

proceda com os descontos referente aos alimentos fixados, em conta de 

titularidade da parte autora, no importe de 30% do salário mínimo vigente e 

não do salário percebido pelo requerido.Cientifique o Ministério Público.P. 

Intimem-se.Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com as baixas e 

cautelas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116506 Nr: 527-98.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO ANTONIO DALCIN, MARGARETE 

ZUCATTO DALCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA COMPLEMETAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

NO VALOR DE (R$ 872,00).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010368-88.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MACHADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 17 de 

setembro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, DO RESULTADO DA PENHORA NEGATIVA, VIA BACENJUD, 

bem como, que para no prazo de de 10 dias para,, apresente bens em 

nome do devedor passsiveis de penhora, sob pena de extinção do feito. 

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 que 

não foram encontrados valores a serem penhorados na conta corrente 

e/ou aplicações financeiras em que a parte executada figura como titular, 

determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando bens da 

parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção do 

feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 485, inciso III, 

do CPC. Processo: 8010368-88.2012.8.11.0046; Valor causa: $9,450.73; 

Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Parte Ré: 

EXECUTADO: LUIS CARLOS MACHADO 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-12.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL NOVO ESTADO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

OTTO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE MALAQUIAS MOTTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 17 de 

setembro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, DO RESULTADO DA PENHORA NEGATIVA, VIA BACENJUD, 

bem como, que para no prazo de de 10 dias para,, apresente bens em 

nome do devedor passsiveis de penhora, sob pena de extinção do feito. 

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 que 

não foram encontrados valores a serem penhorados na conta corrente 

e/ou aplicações financeiras em que a parte executada figura como titular, 

determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando bens da 

parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção do 

feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 485, inciso III, 

do CPC. Processo: 8010095-12.2012.8.11.0046; Valor causa: $299.25; 

Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: COMERCIAL NOVO ESTADO DE 

GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: TATIANE 

MALAQUIAS MOTTA 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010245-85.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PRETTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

OSMAR LUIZ PRETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE LAZARO CALAZANS PASSOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DE INTIMAÇÃO COMODORO , 17 de 

setembro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, DO RESULTADO DA PENHORA NEGATIVA, VIA BACENJUD, 

bem como, que para no prazo de de 10 dias para,, apresente bens em 

nome do devedor passsiveis de penhora, sob pena de extinção do feito. 

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 que 

não foram encontrados valores a serem penhorados na conta corrente 

e/ou aplicações financeiras em que a parte executada figura como titular, 

determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando bens da 

parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção do 

feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 485, inciso III, 

do CPC. Processo: 8010245-85.2015.8.11.0046; Valor causa: $1,136.88; 

Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: PRETTO & CIA LTDA - ME Parte Ré: 

EXECUTADO: RITA DE LAZARO CALAZANS PASSOS 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010007-66.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 17 de 

setembro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, DO RESULTADO DA PENHORA NEGATIVA, VIA BACENJUD, 

bem como, que para no prazo de de 10 dias para,, apresente bens em 

nome do devedor passsiveis de penhora, sob pena de extinção do feito. 
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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 que 

não foram encontrados valores a serem penhorados na conta corrente 

e/ou aplicações financeiras em que a parte executada figura como titular, 

determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando bens da 

parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção do 

feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 485, inciso III, 

do CPC. Processo: 8010007-66.2015.8.11.0046; Valor causa: $954.55; 

Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Parte Ré: 

EXECUTADO: WILSON ALVES DE LIMA 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-79.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (ADVOGADO(A))

IOLANDA RIBEIRO DA SILVA DE LIMA (EXEQUENTE)

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 , 17 de 

setembro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. 

"INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 

10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC." Documentos vinculados: 

Petição de cumprimento de sentença e planilha atualizada dos débitos. 

Processo: 8010000-79.2012.8.11.0046; Valor causa: $24,880.00; Tipo: 

Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: IOLANDA RIBEIRO DA SILVA DE LIMA 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010108-45.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

ALICE CARDOSO DEMELLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DE PASSOS CRAVEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 17 de 

setembro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, qual 

seja: "INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da condenação, sob pena de execução e multa 

de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC." Documentos vinculados: 

Petição de cumprimento de sentença e planilha atualizada dos débitos. 

Processo: 8010108-45.2011.8.11.0046; Valor causa: $12,390.26; Tipo: 

Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: ALICE CARDOSO DEMELLO Parte Ré: 

EXECUTADO: BANCO PAN 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010236-94.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCY TRENTO (EXEQUENTE)

ELIANA DA COSTA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))

L. TRENTO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Ricardo Batista Blasi (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 17 de 

setembro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

conforme segue: "INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob pena de 

execução e multa de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC." 

Documentos vinculados: Petição de cumprimento de sentença e planilha 

atualizada dos débitos. Processo: 8010236-94.2013.8.11.0046; Valor 

causa: $25,237.00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: L. TRENTO & CIA 

LTDA - EPP, LEOCY TRENTO Parte Ré: EXECUTADO: EUCATUR-EMPRESA 

UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010236-94.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCY TRENTO (EXEQUENTE)

ELIANA DA COSTA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))

L. TRENTO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Ricardo Batista Blasi (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 17 de 

setembro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, 

conforme segue: "INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob pena de 

execução e multa de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC." 

Documentos vinculados: Petição de cumprimento de sentença e planilha 

atualizada dos débitos. Processo: 8010236-94.2013.8.11.0046; Valor 

causa: $25,237.00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: L. TRENTO & CIA 

LTDA - EPP, LEOCY TRENTO Parte Ré: EXECUTADO: EUCATUR-EMPRESA 

UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA 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 - 
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TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-08.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES (ADVOGADO(A))

IDALINA MASIERO GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000894-08.2018.8.11.0046. REQUERENTE: IDALINA MASIERO 

GUIMARAES REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Trata-se de ação de 

reconhecimento de inexistência de débito, ajuizada por Idalina Masiero 

Guimaraes em face de Banco BMG. Decido. Para concessão da 

antecipação tutela vindicada há necessidade da presença dos requisitos 

do fumus boni iuris e do periculum in mora. “In casu”, com relação ao 

fumus boni iuris, “prima facie”, vislumbro que este não restou comprovado, 

pois a requerente não carreou aos autos qualquer documento hábil a 

demonstrar seu direito, por mínimo que seja, pelo que INDEFIRO, ao menos 

por ora, a tutela antecipada vindicada. DETERMINO que seja agendada 

sessão de conciliação, caso já não o tenha feito conforme pauta do 

Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 

909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação a ser 

designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme 

o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em 

que poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 

30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos 

contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, da 

Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. COMODORO, 13 de setembro de 2018. 

(assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-23.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES (ADVOGADO(A))

IDALINA MASIERO GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000893-23.2018.8.11.0046. REQUERENTE: IDALINA MASIERO 

GUIMARAES REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Trata-se de ação de 

reconhecimento de inexistência de débito, ajuizada por Idalina Masiero 

Guimaraes em face de Banco BMG. Decido. Para concessão da 

antecipação tutela vindicada há necessidade da presença dos requisitos 

do fumus boni iuris e do periculum in mora. “In casu”, com relação ao 

fumus boni iuris, “prima facie”, vislumbro que este não restou comprovado, 

pois a requerente não carreou aos autos qualquer documento hábil a 

demonstrar seu direito, por mínimo que seja, pelo que INDEFIRO, ao menos 

por ora, a tutela antecipada vindicada. DETERMINO que seja agendada 

sessão de conciliação, caso já não o tenha feito conforme pauta do 

Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 

909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação a ser 

designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme 

o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em 

que poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 

30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos 

contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, da 

Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado por certificação digital) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito COMODORO, 13 de 

setembro de 2018.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000447-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BITENCOURT REINALDO (AUTOR(A))

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

impulsiono os presentes autos, para intimação da parte autora, para no 

prazo legal, dizer sobre os demonstrativo de Cálculos apresentados pela 

Demandado..Assinado Digitalmente JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001045-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO CARLOS BARBOSA (REQUERENTE)

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação, bem como manifestar-se 

acerca do laudo pericial e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001271-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TIAGO FLORIANO DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 193905 designada Sessão de 
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Conciliação para o dia 06/11/2018 às 13hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 67404 Nr: 2010-82.2015.811.0010

 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: ISAÍLDA DE SOUZA ALECRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatício que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do 

art. 85, §8° do CPC, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade face à 

concessão da gratuidade da justiça à autora, na forma do art. 98, § 3°, do 

mesmo Codex.Transitada em julgado, certifique-se.Após, arquive-se com 

baixa na distr ibuição.Publ ique-se.  Registre-se.  In t ime-se . 

Cumpra-se.Jaciara-MT, 12 de setembro de 2018.Valter Fabricio Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56667 Nr: 1031-57.2014.811.0010

 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: JOSÉ SOUZA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Processo nº. 1031-57.2014.811.0010

Código 56667

Requerente: José Souza do Nascimento

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

José Souza do Nascimento ajuizou a presente “Ação Ordinária de 

Cobrança” em face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao 

pagamento de perdas salariais ocorridas quando da conversão do 

Cruzeiro Real para URV e, posteriormente ao plano Real.

A parte requerida requereu a remessa dos autos ao CEJUSC desta 

Comarca, na forma prevista no art. 3°, caput e §2° e 3°, do Código de 

Processo Civil (fl.184).

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 189/189-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO, o presente acordo em todos os seus termos, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, com fundamento nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de setembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52897 Nr: 1464-95.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICA LATINA LOGÍSTICA MALHA 

NORTE-ALL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUISA PORTO BORGES - 

OAB:SP/135.447, Arystóbulo de Oliveira Freitas - OAB:82329, DINA 

MARCIA CHICARINO CAIRES - OAB:11693-B, RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3844, Thiago Marciano de Belisario e Silva - 

OAB:236.227/SP

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação de fls. 472/480. Escoado o prazo 

recursal, certifique-se.Após, intime-se a exequente por meio de seu 

advogado para, querendo, no prazo 5 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.Nada postulado, 

certifique-se.Empós, 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.Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 13 de setembro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101118 Nr: 6692-12.2017.811.0010

 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: JAIRO LUIS KRAMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para DECLARAR inexistente a dívida que deu origem 

ao apontamento do nome do requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito, bem como, CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) a título de danos morais em favor do autor, acrescidos de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da citação válida e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362/STJ).Ratifico 

a liminar de ref. 4.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno o demandado ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios no patamar que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, consoante previsão do 

art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.Habilitem-se os patronos do réu 

como postulado na ref. 31.Transitada em julgado e nada postulado, 

certifique-se.Após, 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, 14 de setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73452 Nr: 12989-06.2015.811.0010

 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: ANTONIA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do 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 a requerente ao pagamento de custas processuais e 
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honorários que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no §8° do 

art. 85, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a 

exigibilidade da verba honorária ante a concessão da gratuidade da justiça 

concedida à autora, na forma 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, 

14 de setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 8932 Nr: 1095-24.2001.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOUNIR NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, 

WILLIAN HABIB NAOUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAMALIEL FRAGA DUARTE - 

OAB:3486, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, decorreu o prazo suspensão dos autos, 

conforme solicitado no requrimento acostado à fl. 137 e deferido à fl. 140. 

Assim, faço expedir intimação do advogado da parte Exequente via DJE, 

para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se nos autos e requerer o que 

de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88385 Nr: 593-26.2017.811.0010

 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: GILMAR DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Gilmar de Oliveira 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 DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO 

DOENÇA, QUAL SEJA, 15/08/2015.Por consequência, JULGO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. (...) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Jaciara-MT, 14 de setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 75654 Nr: 688-90.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , Leandro Martins Pereira - OAB:86.037 - MG

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de ref. 49 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89854 Nr: 1295-69.2017.811.0010

 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 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, os Embargos à Execução acostado na ref. 28, 

foram protocolados no prazo legal. Assim, faço expedir intimação ao 

advogado da parte Exequente via DJE, para, no prazo legal, impugnar os 

Embargos. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92717 Nr: 2705-65.2017.811.0010

 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: ANTONIA IVONEIDE DE MORAIS SEBASTIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCA XAVIER DOS 

SANTOS, ESPOLIO DE COSMO XAVIER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO V. 

DE MORAES - OAB:13582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo solicitado pela inventariante. 

Assim, faço expedir a sua intimação para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos e acerca da manifestação da União (ref. 45), 

requerendo o que de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001139-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DIESEL (EXECUTADO)

INGRID DIESEL (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente que me dirigi ao 

endereço mencionado e sendo ali CITEI OS EXECUTADOS: IVO DIESEL E 

INGRID DIESEL, de todo conteúdo do Mandado, os quais após ouvirem a 

leitura exararam suas assinaturas, aceitaram contrafé que lhes ofereci e 

ficaram cientes de que tem o prazo de três (03) dias para efetuarem o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora de bens. Certifico, outrossim, 

que não foi possível proceder novas dilgencias a fim de dar o total 

cumprimento, realizando os demais atos, por falta de numerário em virtude 

de que o valor depositado é insuficiente para a realização de novas 

diligencias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001118-88.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO (ADVOGADO(A))

NEUZI JESUS DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001118-88.2017.8.11.0010. REQUERENTE: NEUZI JESUS DE MORAES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009. 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. Nesse sentido, prescreve a jurisprudência estadual 

em entendimento já sedimentado no Enunciado de n.º 46 da Primeira 

Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “SE O 

PROCESSO SE ENCONTRA APTO A SEU JULGAMENTO NÃO É DIREITO, 

MAS, SIM DEVER DO MAGISTRADO JULGÁ-LO, DE IMEDIATO, 

INDEFERINDO AS PROVAS INÚTEIS OU DESNECESSÁRIAS QUE EM NADA 

ACRESÇAM PARA O SEU DESATE.” Trata-se de ação declaratória 

proposta por NEUZI JESUS DE MORAES, em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO. Relata a parte autora que pertence aos quadros de 
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funcionários efetivos do Estado, ocupando a função de Secretária 

Escolar, afirmando que o desconto previdenciário no valor de 11% sobre 

seus vencimentos também passou a incidir sobre o valor da gratificação 

pelo exercício da função comissionada, o que é incabível. Requer a 

repetição do indébito com o pagamento em dobro dos valores 

descontados indevidamente, bem como, a suspensão dos citados 

descontos. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

preliminar de não exaurimento da via administrativa, afirmando no mérito 

que tais descontos são legais, pugnando ao final pela improcedência dos 

pedidos da exordial. É o breve relato. Decido. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o reconhecimento 

da ilegitimidade passiva é medida que se impõe. Nos termos do Art. 485, 

VI, do NCPC, o juiz ao verificar a ausência de legitimidade ou interesse 

processual, não resolverá o mérito. Ademais, a matéria disciplinada dispno 

ositivo em comento poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz, nos termos 

do que preceitua o § 3º do citado Art. 485, do NCPC, nesses termos: § 3º 

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. Pois bem. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 (dispõe 

sobre a criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV) estabelece que a 

MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial – MT PREV, e 

competente para responder pelas seguintes matérias: Art. 2º A MTPREV, 

na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência 

Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: I - a 

gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos 

estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado 

de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de 

Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do 

Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; II - a análise, o 

pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime 

previdenciário; III - a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de 

reserva remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem 

como pensão por morte devida aos seus dependentes; IV - a arrecadação 

dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do 

RPPS/MT; V - o gerenciamento dos fundos, contas e recursos 

arrecadados; VI - a manutenção permanente do cadastro individualizado 

dos servidores civis e militares ativos, aposentados, da reserva, 

reformados e seus pensionistas; VII - a compensação financeira entre o 

Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso 

e o Regime Geral de Previdência Social, bem como os demais Regimes 

Próprios de Previdência Social; VIII - a gestão dos dados dos servidores 

civis e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas. Portanto, a MTPREV possui personalidade jurídica própria e 

distinta da entidade estatal a qual está vinculada, razão pela qual deve 

responder, isoladamente, por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária após a entrada em vigor da lei complementar aos 

01/01/2015 (art. 57). Analisando detidamente os autos, verifico dos 

documentos lançados no ID 10906565, que a parte autora pretende ver 

ressarcida quanto as contribuições relativas ao mês 02/2015 em diante, 

ou seja, período em que a MTPREV passou a ser a Unidade Gestora Única 

do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso. 

Assim, tenho que a parte ré é ilegítima para responder a presente ação, 

vez que, não era a responsável pela gestão da Previdência Social do 

Estado de Mato Grosso, no período em que a parte autora pugna pelo 

ressarcimento. Desta forma, outro caminho não há, senão, RECONHECER 

a ilegitimidade passiva da parte demanda. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

RECONHECE-SE de ofício a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO 

GROSSO referente aos pedidos de restituição da contribuição 

previdenciária a partir de janeiro/2015, e por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

VI, do NCPC. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 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. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000236-92.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS 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 obrigação 

de fazer e indenização de danos morais proposta por CESAR AUGUSTO 

DA SILVA, em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Relata a 

parte autora que realizou a aquisição de serviço de seguro junto a parte 

reclamada, que por sua vez não dispôs em realizar o ressarcimento dos 

objetos furtados no momento em que foi acionada, requerendo ao final, 

que a parte ré seja condenada em indenizá-la pelos danos materiais e 

morais. Em contestação, alega a parte ré, em síntese, preliminar de 

prescrição, a afirmando no mérito que o serviço contratado pela parte 

autora não contempla a cobertura do sinistro ocorrido, devendo a 

presente ação ser julgada improcedente. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES A preliminar de prescrição suscitada pela parte é deve ser 

indeferida, é que da análise dos documentos apresentados nos autos, 

resta cristalina que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, motivo pelo qual deve ser aplicado ao caso, as regras 

contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê prescrição 

quinquenal para a reparação dos danos causados em face dos 

consumidores. 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. 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma ter realizado contratação de serviço de 

seguro junto a parte ré, que descumpriu com a obrigação pactuada, se 

negando a ressarcir o valor dos produtos furtados de sua residência. 

Primeiramente, necessário destacar que ao contratar um seguro, o 

objetivo primordial do segurado é se resguardar de possível evento que 

resulte a perda do bem segurado. Não se pode negar que juridicamente 

haja uma substancial diferença entre os delitos de roubo, furto simples e 

qualificado. Contudo, tais diversidades de tipificações, para grande parte 

das pessoas que contratam um seguro visando proteger seu patrimônio, 

são completamente desconhecidas, pois a maioria não tem conhecimento 

jurídico suficiente para distinguir furto simples de furto qualificado. Diante 

disso, a cláusula que exclui a cobertura contra o furto simples desvirtua o 

seguro do objetivo para o qual ele foi contratado, qual seja, a proteção do 

bem, pois, para a maior parte dos contratantes de seguro o roubo, o furto 

simples e o furto qualificado têm um mesmo significado, qual seja a 
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subtração de coisa alheia. Neste sentido, ORLANDO GOMES, em sua obra 

"Contratos", ed. Forense, 1971, p. 41, assevera: "Acontece que, 

frequentemente, as cláusulas acessórias alteram profundamente a 

essência do contrato, tirando, muitas vezes, grande parte da sua utilidade, 

ou sendo muito rigorosos e, até draconianas. Cabe ao juiz impedir que 

seus efeitos se consumam, não permitindo que desvirtuem o espírito das 

cláusulas essenciais, ou que tenham valor cláusulas não suficientemente 

conhecidas pela parte aderente. Admite-se, em última análise, a aplicação 

da regra de hermenêutica segundo a qual devem ser interpretados a favor 

do contratante que se obrigou por adesão." No caso em tela, ao excluir da 

cobertura contratual o furto simples por meio do contrato de adesão, a 

seguradora provocou o desequilíbrio contratual, utilizando-se de cláusula 

abusiva, haja vista que implicou excessiva onerosidade ao segurado, 

excluindo da cobertura securitária um risco que ele pretendia ver coberto. 

O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 51, inc. IV, e §1º 

determina que são nulas de pleno direito as cláusulas que "estabeleçam 

obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor 

em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

equidade", presumindo-se exagerada a vantagem que “restringe direitos 

ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo 

a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual". Tendo em vista que o 

contrato de seguro em questão tem como objeto resguardar o patrimônio 

do segurado contra possíveis desfalques, independentemente da 

modalidade (roubo, furto simples ou furto qualificado), a cláusula que 

resguarda o segurado apenas contra determinados crimes, e não contra o 

fato em si, é abusiva, pois restringe obrigações inerentes a natureza do 

contrato, ameaçando seu objeto. Além disso, merece destaque o fato de 

que não se pode exigir do segurado leigo em questões jurídicas que saiba 

distinguir roubo de furto, ou furto simples de furto qualificado, como 

pretendeu a ré seguradora, pelo que se deve interpretar o contrato da 

maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, do CDC), especialmente 

por se tratar de típico contrato de adesão, de modo a extrair a máxima 

utilidade de suas cláusulas. Neste sentido: CONSUMIDOR. SEGURO 

EMPRESARIAL CONTRA ROUBO E FURTO CONTRATADO POR PESSOA 

JURÍDICA. MICROEMPRESA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE 

CONSUMIDOR. CLÁUSULA LIMITATIVA QUE RESTRINGE A COBERTURA A 

FURTO QUALIFICADO. REPRODUÇÃO DA LETRA DA LEI. INFORMAÇÃO 

PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 54, § 4º, DO CDC. 1. O art. 2º do Código 

de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as 

pessoas jurídicas figurarem como consumidores, sendo relevante saber 

se a pessoa, física ou jurídica, é "destinatária final" do produto ou serviço. 

Nesse passo, somente se desnatura a relação consumerista se o bem ou 

serviço passa a integrar uma cadeia produtiva do adquirente, ou seja, 

posto a revenda ou transformado por meio de beneficiamento ou 

montagem. 2. É consumidor a microempresa que celebra contrato de 

seguro com escopo de proteção do patrimônio próprio contra roubo e 

furto, ocupando, assim, posição jurídica de destinatária final do serviço 

oferecido pelo fornecedor. 3. Os arts. 6º, inciso III, e 54, § 4º, do CDC, 

estabelecem que é direito do consumidor a informação plena do objeto do 

contrato, garantindo-lhe, ademais, não somente uma clareza física das 

cláusulas limitativas - o que é atingido pelo simples destaque destas -, 

mas, sobretudo, clareza semântica, um significado unívoco dessas 

cláusulas, que deverão estar infensas a duplo sentido. 4. O 

esclarecimento contido no contrato acerca da abrangência da cobertura 

securitária que reproduz, em essência, a letra do art. 155 do Código Penal, 

à evidência, não satisfaz o comando normativo segundo o qual as 

cláusulas limitadoras devem ser claras, por óbvio, aos olhos dos seus 

destinatários, os consumidores, cuja hipossuficiência informacional é 

pressuposto do seu enquadramento como tal. 5. Mostra-se inoperante a 

cláusula contratual que, a pretexto de informar o consumidor sobre as 

limitações da cobertura securitária, somente o remete para a letra da Lei 

acerca da tipicidade do furto qualificado, cuja interpretação, ademais, é 

por vezes controvertida até mesmo no âmbito dos Tribunais e da doutrina 

criminalista. 6. Recurso especial não conhecido. (STJ. Resp. n. 814.060 - 

RJ (2006/0014606-0). RELATORp: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO) 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO EMPRESARIAL. COBERTURA PARA 

ROUBO E FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA 

SEGURADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O FURTO SIMPLES NÃO 

ESTARIA COBERTO PELO CONTRATO. ART. 51, IV, DO CDC. É ABUSIVA 

A CLÁUSULA QUE DESVIRTUA O SEGURO DO OBJETIVO PARA O QUAL 

ELE FOI CONTRATADO, QUAL SEJA O RESGUARDO DO BEM SEGURADO. 

O SEGURADO, JURIDICAMENTE LEIGO, NÃO É OBRIGADO A CONHECER 

A DISTINÇÃO ENTRE ROUBO, FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - AC: 4398596 PR 0439859-6, Relator: 

Eugenio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 08/11/2007, 9ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ: 20077497) Assim, tenho que a parte 

reclamada deve ser compelida em indenizar a parte autora pelos prejuízos, 

devidamente comprovados. Analisando detidamente os documentos 

trazidos com a exordial no ID 11804875, verifico que a parte autora 

apenas conseguiu comprovar a propriedade de 01 (uma) bicicleta, no 

valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), vez que os demais 

objetos, supostamente furtados, se encontram em nome de Pessoa 

Jurídica, estranha a lide, sendo que em consulta realizada, por este juízo, 

junto a Secretaria da Receita Federal, se constatou através de consulta do 

CNPJ e Quadro de Sócios e Administradores – QSA, que a parte autora 

não faz parte do quadro de sócio/administrador, bem como, não 

comprovou qualquer relação com a mesma. Quanto ao pleito indenizatório, 

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. Com efeito, não obstante 

houvesse admitida a responsabilidade da parte reclamada pelo evento 

danoso, verifica-se que a parte reclamante não noticia nenhum prejuízo 

eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que 

tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não 

haveria que se falar em dano moral indenizável. 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 do montante de R$ 

1.700,00 (um mil e setecentos reais), a título de danos materiais, valor este 

que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação. 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. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000848-64.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALDERINO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000848-64.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ALDERINO DE 

ALCANTARA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS 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 indenização de danos morais e materiais proposta por JOSE 

ALDERINO DE ALCANTARA, em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S.A. Relata a parte autora que realizou a aquisição de 

bilhetes aéreos junto a parte reclamada, que por sua vez realizou o 

cancelamento dos mesmos em nítida prática de overbooking, requerendo 

ao final, indenização pelos danos materiais e morais. Em contestação, 

alega a parte ré que o bilhete fora cancelado devido a fraude, inexistindo 

ato ilícito praticado, tendo em vista tratar de fortuito externo, pugnando ao 
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final pela improcedência da ação. Inexistindo preliminares, passo a 

analisar a questão do mérito. 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma ter realizado a compra dos bilhetes aéreos 

junto a parte ré, que sem qualquer justificativa realizou o cancelamento 

dos mesmos. No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado que 

o cancelamento se deu em virtude de suposta fraude, o que ensejaria o 

regular cancelamento dos bilhetes e, afastaria sua responsabilidade pelo 

evento, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento capaz de provar a ocorrência de tal situação fraudulenta, 

passando ao largo de comprovar o efetivo motivo que impediu a parte 

autora de embarcar no voo previamente agendado. Ora, não é crível que a 

empresa aérea, parte ré, não tenha realizado qualquer tipo de 

formalização quando da ocorrência da suposta fraude, bem como, não 

tenha qualquer tipo de registro de sua ocorrência, tal como, sendo certo 

que a parte requerida se descuidou de juntar qualquer documento nesse 

sentido. Ademais, do documento juntado pela ré nos autos, no ID 

13221430, denominado “Prevenção”, verifico que se trata de documento 

unilateral, ao passo que não serve para fazer prova do quanto alegado na 

defesa, bem como, tal documento não traz maiores detalhes do 

supostamente ocorrido. Ainda, analisando detidamente os autos, verifico 

do documento trazido pela parte autora, no ID 9680341, que esta adquiriu 

os bilhetes junto a parte requerida, porém, fora impedida de embarcar e 

participar do enterro de sua mãe, conforme previamente havia 

programado, após ciência da fatídica notícia. Outrossim, verifico do 

documento de ID 9680399, que a parte reclamante fora obrigada em 

realizar a aquisição de novos bilhetes aéreos, a fim de que pudesse 

chegar ao seu destino, tendo em vista o inadimplemento do contrato aéreo 

realizado junto a parte ré. Ora, na data do embarque a parte reclamante foi 

impedida de embarcar, bem como, teve seus bilhetes cancelados, não 

havendo mais disponibilidade de vagas no mesmo voo, caracterizando 

clara prática de overbooking, consistente na celebração de contratos em 

capacidade maiores de assentos do que a companhia poderia 

comercializar. 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 seu embarque e realizou 

o cancelamento indevido dos bilhetes aéreos. A respeito, eis os 

entendimentos jurisprudenciais dos tribunais pátrios, a seguir 

colacionados: “RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – PRETERIÇÃO DE 

PASSAGEIRO (EMBARQUE FRUSTRADO) – OVERBOOKING – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DESPERDÍCIO DE TEMPO 

– TRANSPORTE ALÉM DO PERÍODO PREVISTO – FIXAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A preterição de passageiro (embarque frustrado), decorrente de 

overbooking viola obrigações contratuais e regras regulamentares 

(Resolução 141/2010 da ANAC), gerando obrigações tanto de cunho 

contratual (reacomodação, reembolso ou realização do serviço por outra 

transportadora) como extracontratual (dano material e moral), diante da 

conduta ilícita (STJ EDcl no Ag 977.762/SP e TJMT 1ªTR 3290/2010). 2. O 

tempo despendido decorrente do atraso no transporte contratado, bem 

como as frustrações e angústias decorrentes deste fato, é suficiente para 

a configuração do dano moral (TJMT 3ª TR 5598/2010 e TJRS 

70042578773). 3. No caso concreto, a condenação em indenização por 

danos morais, no valor de R$ 8.000,00, satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita. 4. 

Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Recurso Inominado nº 

001.2011.000.941-0, Turma Recursal Única/MT, rel. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, julgado em 05/09/2013) (destaquei). “RECURSO 

INOMINADO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

TRANSPORTE AÉREO - FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - OVERBOOKING - ATRASO 

SUBSTANCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1- A empresa aérea responde objetivamente por 

overbooking em voo e eventual dano causado ao passageiro, 

independentemente da comprovação do dolo ou culpa, conforme reza o 

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2- Enseja indenização por 

danos morais, o fato de a empresa aérea descumprir o avençado, 

deixando de transportar o passageiro no dia e hora programada, em 

virtude de overbooking. 3- A permanência do passageiro em saguão de 

aeroporto, por várias horas, esperando o embarque e, a falta de 

informações coerentes induz abalo moral passível de indenização.” (RNEI, 

584/2011, DR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 15/06/2011, Data da publicação no DJE 

20/07/2011) (destaquei) 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. 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 
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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. DOS DANOS MATERIAS O pedido de danos materiais, formulado na 

presente demanda deve ser acolhido em parte, uma vez que a parte 

autora logrou êxito em demonstrar o pagamento da nova passagem aérea, 

em valores superiores daqueles que havia pago em favor da parte ré, 

demonstrando claramente os danos de ordem material, nesse particular. 

Desta feita, analisado detidamente os autos, verifico através do 

documento de ID 9680341, que o bilhete emitido pela parte requerida e, 

cancelado posteriormente, inclusive quanto ao pagamento, perfaz o 

importe de R$ 2.032,30, sendo necessário aquisição de novos bilhetes 

aéreos no valor de R$ 2.126,80, conforme se infere do ID 9680399, ou 

seja, a parte autora fora obrigada, a despender, a maior, com a aquisição 

dos novos bilhetes aéreos, o valor de R$ 94,50, que deve ser ressarcido 

pela parta ré, a título de danos materiais. Entretanto, quanto ao dano 

material no valor de R$ 300,00, pleiteado na exordial, tenho que a parte 

autora não logrou êxito em demonstrar sua ocorrência, é que analisando 

os documentos trazidos nos autos no ID 9680451, verifico que tais recibos 

estão em nome de terceira pessoa, estranha a presente lide, não havendo 

como acolher tal pleito. Assim, tenho que os valores a maiores, 

efetivamente despendidos com a aquisição dos novos bilhetes aéreos, 

deve ser restituído em favor da parte demandante. 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; 

e 2 - condenar a parte reclamada ao pagamento do montante de R$ 94,50 

(noventa e quatro reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, 

nos termos da fundamentação supra, valor este que deverá ser acrescido 

de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o efetivo 

pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 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. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000361-60.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CREUSA MARIA DE JESUS 

CAVALCANTE 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 de 

dano moral proposta por CREUSA MARIA DE JESUS CAVALCANTE em 

desfavor de CLARO S.A. Relata a parte autora que fora cliente da parte 

reclamada, realizando o adimplemento de todas a fatura, porém, assevera 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

já quitado, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Liminar deferida. Em contestação alega a 

parte reclamada, em síntese, que se trata de exercício regular de direito, 

inexistindo conduta ilícita da parte ré, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda e condenação da parte autora nas penas de 

litigância de má-fé, bem como, procedência do pedido contraposto. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, 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 relata ter realizado o 

pagamento da fatura emitida pela parte reclamada, não havendo motivos 

para a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, no ID 12150938, 

fatura emitida pela parte ré com a informação “Data de Emissão 

27/06/2014”, “Mês de Referência Junho/2014” e vencimento em 

10/07/2014, o qual fora adimplido. Ou seja, o mês de referência e emissão 

da fatura, é sempre POSTERIOR ao mês de vencimento, típico dos 

contratos de prestação de serviço, onde primeiro o fornecedor presta o 

serviço/o coloca à disposição, para ao final recebê-lo. Pois bem. Ocorre 

que a parte reclamada trouxe aos autos no ID 13152818 - Pág. 1, outra 

fatura com a informação “Data de Emissão 27/06/2014”, agora com a 

informação “Mês de Referência Julho/2014” e vencimento 15/07/2014, 

objeto do presente litígio. Ainda, a reclamada, no mesmo documento, agora 

na página 2, traz aos autos outra fatura com a informação “Data de 

Emissão 31/07/2014”, com a informação “Mês de Referência Agosto/2014” 

e vencimento 15/08/2014, objeto do presente litígio. Ora, salta aos olhos 

que tais faturas foram emitidas indevidamente pela parte demandada, pelo 

simples fato de que o mês de referência das citadas faturas SÃO 

POSTERIORES A SUA EMISSÃO e MESMO MÊS DE VENCIMENTO, ou seja, 

a parte reclamada está realizando a cobrança DE FORMA ANTECIPADA, 

por um serviço sequer prestado ou colocado à disposição do consumidor. 
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É muito simples, a parte ré, na qualidade de PRESTADORA DE SERVIÇO, 

recebe o pagamento dos serviços efetivamente prestados ou contratados 

pelo consumidor e, colocados a sua disposição, o que quer dizer, a parte 

requerida presta um serviço no determinado mês (mês de referência), 

emite a fatura e recebe pelos serviços no mês posterior (data de 

vencimento), conforme pode ser facilmente verificado nas faturas trazidas 

com a exordial no ID’s 12150934 – Pág.1, 12150937 - Pág. 1 e 12150938 - 

Pág. 1. O que chama atenção, é justamente apenas as 02 (duas) faturas, 

supostamente não adimplidas pela parte autora, apresentarem 

informações inverossímeis, quando em comparação as demais faturas 

emitidas pela ré. Ora, senão bastasse as informações desconexas, 

trazidas pela parte ré, esta ainda informa que a fatura que originou a 

inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, 

possui a mesma data de emissão daquela emitida e paga pela parte autora, 

qual seja 27/06/2014, o que demonstra nitidamente seu descontrole 

financeiro, vez que não é crível se tratar de período proporcional, vez que 

as faturas possuem a mesma data de emissão. Outrossim, do histórico 

financeiro trazido pela parte ré em sua defesa, esta nem se dignou em 

demonstrar o abatimento do valor pago pela parte autora, se limitando a 

alegar que se trata de pagamento proporcional, contudo, sem demonstrar 

a compensação financeira em seu histórico ou seu abatimento na fatura 

posterior. Da narrativa e provas coligidas aos autos, restou incontroverso 

o efetivo pagamento da fatura emitida pela ré em 27/06/2014, não havendo 

o que se falar “fatura proporcional”, tendo em vista que a nova fatura, 

agora apresentada pela ré, possui a mesma data de emissão, ou seja, a 

parte autora realizou o pagamento da fatura emitida e enviada pela parte 

reclamada. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer documento 

capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia, 

pois, conforme exposto alhures, tais informações são inconsistentes. 

Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez 

que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do nome da 

parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente fatura de 

período já quitado. 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). Neste mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso In verbis: EMENTA: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO 

MORAL - VIVO S.A. - PEDIDO DE CANCELAMENTO DE LINHA TELEFONICA 

- EMISSÃO DE NOVAS FATURAS – DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE UM 

SERVIÇO DE QUALIDADE - ANOTAÇÃO INDEVIDA DE CPF NOS 

CADASTROSNEGATIVADORES DE CRÉDITO – DANO PRESUMÍVEL – 

INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PRUDENTEMENTE 

FIXADO –CONDENAÇÃO MANTIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 

-OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU - MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - MOMENTO DE INCIDÊNCIA - A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE 

INCIDIR AO DÉBITO A PARTIR DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E OS 

JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO IMPROVIDO”. A 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME E CPF NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO É ATO ILÍCITO QUE GERA A RESPONSABILIDADE CIVIL E 

SUA CONSEQÜENTE OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. O dano moral, nesta 

hipótese, é presumível, independe de prova, como tem fixado a 

jurisprudência. A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO PODE 

ACARRETAR EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, MAS, TAMBÉM, NÃO 

PODE SER INSIGNIFICANTE, HAJA VISTA QUE, DEVE SERVIR DE PUNIÇÃO 

AO OFENSOR PARA QUE SITUAÇÕES SEMELHANTES NÃO VOLTEM A 

ACONTECER. Não merece alteração o arbitramento dos danos morais 

quando bem sopesadas as circunstâncias do caso concreto, com a 

devida observância dos princípios da moderação e razoabilidade. 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 131070/2008 - CLASSE CNJ - 

198 – COMARCA DE SINOP. 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. 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 origem e subsistência dos 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 – confirmar a tutela de urgência 

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) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ; 

e 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. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000509-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

CLAUDETE SCHMIDT DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)
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BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 15333750 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 15333750 .

Intimação 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)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 15186832 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 15186832.

Intimação 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))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 15187119 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 15187119.

Intimação 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:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 15189771 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 15189771.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

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))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 15189978 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 15189978.

Intimação 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)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 15204604 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 15204604.

Intimação 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))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 15204869 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 15204869.

Intimação 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))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 15205141 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 15205141.

Intimação 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)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 15223439 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 15223439.

Intimação 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))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 15227859 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 15227859.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000495-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))
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REGINALDO CEZARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 15266597 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 15266597.

Intimação 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))

JEFERSON DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 13605681 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 13605681 .

Intimação 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:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 15289241 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 15289241 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 15326498 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 15326498.

Intimação 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)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000030-78.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 17 de setembro de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação 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)

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))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000350-31.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 17 de setembro de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000747-27.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINESIA SANTOS CASTELI (EXEQUENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 15376459 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

WEVERTON ELIAS FERREIRA MINHACO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-60.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GARBELINI SERAFIM (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEDRO DA COSTA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO DA SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

NILSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Notificação

Notificação 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)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 15266602 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 15266602.

Notificação 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:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 15287990 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 15287990.

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 67/2018

O Doutor FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Juara , Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Silvana Ribeiro da Silva, matrícula 9169 , 

Auxiliar Judiciária PTJ, designada Gestor a Geral, estará afastada de suas 

funções por motivo de férias, no período de 19/9/ a 28/9/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Ivete Araujo dos Santos, matrícula 9173 , Técnica 

Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Geral desta Comarca , 

no período de 19/9 a 28/9/2018 ;

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

Juara-MT, 14 de setembro de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 67/2018

O Doutor FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Juara , Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Silvana Ribeiro da Silva, matrícula 9169 , 

Auxiliar Judiciária PTJ, designada Gestor a Geral, estará afastada de suas 

funções por motivo de férias, no período de 19/9/ a 28/9/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Ivete Araujo dos Santos, matrícula 9173 , Técnica 

Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Geral desta Comarca , 

no período de 19/9 a 28/9/2018 ;

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

Juara-MT, 14 de setembro de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 67/2018

O Doutor FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Juara , Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Silvana Ribeiro da Silva, matrícula 9169 , 

Auxiliar Judiciária PTJ, designada Gestor a Geral, estará afastada de suas 

funções por motivo de férias, no período de 19/9/ a 28/9/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Ivete Araujo dos Santos, matrícula 9173 , Técnica 

Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Geral desta Comarca , 

no período de 19/9 a 28/9/2018 ;

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

Juara-MT, 14 de setembro de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 66/2018

 O Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais e;

Considerando a Portaria nº 651/2007/DGTJ c.c. a Portaria nº 

754/2007/DGTJ;

Considerando a decisão proferida nos Autos de Pedido de Licença Prêmio 

cód. 116029 , o qual concedeu 3 (três) meses de Licença Prêmio a 

Servidora Maria Aparecida Gomes Alves, matrícula 3220, referente ao 

quinquênio compreendido de 18/08/2013 a 18/08/2018, disponibilizado no 

DJE 10334 de 10/9/2018;

 RESOLVE:

 Conceder a Servidora MARIA APARECIDA GOMES ALVES, Matrícula nº 

3220, Distribuidora/Contadora e Partidora, 03 (três) meses de 

Licença-Prêmio, referente ao qüinqüênio de 18.08.2013 a 18.08.2018, nos 
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termos Lei Complementar 04 de 15.10.1990, c.c. a Lei 8.816 de 15/01/2008 

ficando o período de gozo condicionado à conveniência do serviço.

 P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta a Coordenadoria de 

Recursos Humanos do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juara-MT., 14 de setembro de 2018.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 <<Servidor.Matricula>>

Edital

Edital nº 01/2018

O Excelentíssimo Senhor Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, MM. Juiz de 

Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Comunicar a sociedade em geral que se encontram abertas as inscrições 

para Candidato ao "Programa Jurado Voluntário" para o Tribunal do Júri da 

Comarca de Juara, para o exercício de 2019;

Os interessados poderão se inscrever diretamente por meio do endereço 

eletrônico: http://www.tjmt.jus.br/cgj/juradovoluntario no período de 17/9 a 

9/10/2018.

São requisitos para exercer a função de jurado: ser brasileiro nato ou 

naturalizado, ser maior de 18 anos, não ter sido processado 

criminalmente, ter boa conduta moral e social e estar em pleno gozo dos 

direitos políticos (ser eleitor).

O sorteio dos novos jurados será na primeira quinzena do mês de 

dezembro de 2018.

O jurado voluntário sorteado irá compor a lista para formar o Conselho de 

Sentença do Tribunal do Júri, grupo formado com sete pessoas ao todo. A 

instituição tem como competência julgar os crimes dolosos contra a vida, 

ou seja, os praticados com a intenção de matar.

Benefícios - Além de desempenhar a cidadania, o exercício efetivo da 

função de jurado constitui serviço público relevante, que estabelece a 

presunção de idoneidade moral e assegura prisão especial, em caso de 

crime comum até o julgamento definitivo.

No período em que estiver à disposição da Justiça, o jurado não sofrerá 

nenhum desconto do salário ou vencimento no dia em que comparecer à 

sessão do Júri, pois terá direito a certidão que comprove sua presença no 

julgamento.

Outra vantagem de atuar como jurado é o direito de preferência, em caso 

de empate nas licitações públicas e nos provimentos mediante concurso 

de cargo ou função pública. Bem como, nos casos de promoção funcional 

ou remoção voluntária.

Publique-se no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no átrio do 

Fórum e nos meios de comunicação desta Comarca, bem como, 

comunique-se ao Ministério Público, Defensoria Pública e 20ª Subseção da 

OAB de Juara-MT.

Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Juara, Estado de Mato 

Grosso, aos doze dias do mês de setembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira. Juiz de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000346-67.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EUENDES NUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. Juiz de 

Direito, FABRICIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Dados do processo: 

Processo: 1000346-67.2018.8.11.0018; Valor causa: R$ 22.896,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Partes do processo: Parte 

Autora: EUENDES NUNES DOS SANTOS, Endereço: Rua Rio de Janeiro, n 

482-W, Centro, Juara-MT Parte Ré: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO 

VERDE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO REQUERENTE, acima 

qualificada, para comparecer a perícia designada, conforme dados abaixo. 

DADOS DA PERÍCIA: Perícia a ser realizada no dia 20/11/2018, às 13:00, 

no seguinte endereço: Policlínica São Vicente de Juara-MT Dados do 

Perito: Dr. Oswaldo Akira Kishino OBSERVAÇÃO: Na perícia designada, a 

parte deverá apresentar ao Perito todos os exames e laudos que possuir. 

Despacho/Decisão: Cópia em anexo. Assinado digitalmente (Art. 1º, § 2º, 

inciso III da Lei 11.419/2006) FABRICIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, Juiz 

de Direito. JUARA, 17 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 

94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 

35561496

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56932 Nr: 3157-27.2012.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stemac S/A Grupo Geradores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Siqueira 

Castro - OAB:OAB/RS 56.888-A, Fábio Korenblum - OAB:OAB/RS 

92.135-A, Flávia Bumlai Alves Pinto - OAB:OAB/RJ 135.635, 

JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA - OAB:15115

 Proceder a intimação das partes acerca da Juntada de Petição de folhas 

204/207, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60700 Nr: 3318-03.2013.811.0018

 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): Roberto Sachetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto pelo executado às folhas 132/146, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60342 Nr: 2927-48.2013.811.0018

 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: Handerson Luis Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biotec - Biotecnologia, Pesquisa, 

Pós-Graduação e Educação Integral Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para se manifestar acerca da Juntada 

de Ofício de folha 129, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76763 Nr: 604-65.2016.811.0018

 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: Agropecuária Villalobos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Villalobos Ltda, Gisela Monteiro 

da Silva Rollo Andreoni, Francisco de Assis Domingues, Walter Gomes 

Fernandes, Artur Carvalho dos Reis, EN Agropecuaria e Participações 

Ltda, Espólio de Ary Moreira Ribeiro- rep. Onofre Ribeiro da Silva Neto, 

Ana Maria de Carvalho Vilella Ribeiro Borrego, Erminio Vendruscolo, Enelita 

Maria Roggia Vendruscolo, Mildo Ari Vendruscolo, Maria Goret 

Vendruscolo, EN Agropecuaria e Participações Ltda, Valter Alexandre 

Santana da Silva, Fernando Cesar Machado, Roberto Wagner Machado, 

Luci Aparecida Cassoni Machado, Espólio de Ary Moreira Ribeiro- rep. 
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Onofre Ribeiro da Silva Neto, Ana Maria de Carvalho Vilella Ribeiro 

Borrego, Claudio Cassiano de Moura, Manuel Luis da Silva, Olga Guzella, 

Artur Carvalho dos Reis, Banco do Brasil S/A, Orivaldo Alvares Périco, 

Albino Guzella, Fatima Encarnação Alvares de Moura, Ana Alvares da 

Silva, Ruth Senen Ribeiro Perico, Alcebiades Furtado, Paschoal Rodolfo 

Delatorre, Valéria Souza Galvão Domingues, Espolio de Irany Moreira 

Ribeiro -rep. Ana Maria Carvalho Vilela Ribeiro Longo, Espolio de 

Alexandrina de Carvalho Vilela Ribeiro- rep. Ana Maria Carvalho Vilela 

Ribeiro Longo, Oslair da Silva, Antonio Godinho Madeira, Elena Martha 

Greiner Madeira, Adriano Rogério Pante, José Carlos Sartori, Luciana 

Cristina dos Santos Pante, Ledo Vendruscolo, Leda Maria Cavalheri 

Vendruscolo, Vilda Galante Vendruscolo, Rosanea Silveira Sartori, Maria 

Marmol da Silva, Ana Perico Furtado, Jose Devanir Cardoso de Sá, Decio 

Alvares Perico, Archylles Vendruscolo, Fazenda Arara Vermelha Ltda-ME, 

Maria Cristina Demarchi Santana da Silva, Espolio de Lea Dias Porto 

Ribeiro- rep. Onofre Ribeiro da Silva Neto, César Luiz Vendruscolo, 

Edenildes Aparecida de Abreu Vendruscolo, Maria Regina Vendruscolo 

Kotovicz, João Carlos Kotovicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020, MARCIO ARI VENDRUSCOLO - 

OAB:24736, Michele Caroline Brustolin - OAB:19.378-A/MT, Patrícia 

Quessada Milan - OAB:7131/MT, VALERIA OLSZEVSKI 

LAUTENSCHLAGER - OAB:19789

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de ref: 140, inclusive certificando 

eventual decurso do prazo dos requeridos e confinantes efetivamente 

citados.

Outrossim, sendo indispensável que o aviso de recebimento seja assinado 

pelo respectivo destinatário, sob pena de nulidade determino a intimação 

da parte autora para que requeira o que de direito no prazo legal.

Ademais, reitere-se os Ofícios pendentes de resposta.

Ante o Ofício do Intermat (ref: 205) intime-se a parte autora e a Fazenda 

Estadual para querendo se manifestem no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55681 Nr: 1899-79.2012.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristian Manoel da Silva, Maria Cecilia Peres da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves de Lima Filho, Maria Luiza Mathias, 

Maria de Fatima Lima Pereira, Aparecido Alves de Lima, Eugenia Alves 

Cardoso, Maria da Penha Alves Vieira, Manoel Alves Moreira, Maria 

Moreira de Melo, Francisco das Chagas Moreira, Ernani Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda 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.: 29154 Nr: 1703-51.2008.811.0018

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inês Divina da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação de separação judicial litigiosa proposta por 

Paulo da Costa em desfavor de Inês Divina da Costa, ambos devidamente 

qualificados, ao argumento de que contraíram núpcias em 27/05/1992, sob 

o regime de comunhão universal de bens, estão separados de fato desde 

2007, tiveram 03 (três) filhos: Romário Divino Costa, Rafael Divino Costa e 

Rosilene Divina Costa, estando o primeiro com o requerente e os demais 

com a requerida, havendo proposta de pagamento de 1/3 (um terço) do 

salário mínimo a título de pensão alimentícia a Rafael Divino Costa e 

Rosilene Divino Costa, não havendo bens a serem partilhados.A inicial veio 

acompanhada dos documentos de fls. 15/19.Devidamente citada (fls. 21, 

verso) a requerida quedou-se inerte..Sem custas face a gratuidade. 

Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor da causa.P.R.I. Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, expeça-se os mandados e ofícios que 

se fizerem necessários para a averbação junto aos ofícios competentes, 

certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34262 Nr: 1822-75.2009.811.0018

 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: Guiomar da Silva Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sibal Sociedade Imobiliária da Bacia da 

Amazônia Ltda, Osvaldo Del Grossi, Antonio Martins Bocalão, João 

Bernardi, Antonio Pedro Bernardi, Meire da Silva Pereira Del Grossi, Natal 

José Semensato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gladis Eliana Bess - 

OAB:8.880, Luiz Carlos Carassa - OAB:4.223-B, VERONICA ESTEFANI 

DE ALMEIDA - OAB:22868/O

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 221, nomeio como curador especial a Dra. 

Veronica Estefani de Almeida, que aceitando a nomeação, deverá se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58945 Nr: 1454-27.2013.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Sguario Muchalak, Elmari Sguario Muchalak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA ESTEFANI DE 

ALMEIDA - OAB:22868/O

 Vistos etc.

Ante o teor da manifestação de fls. 115, nomeio como curador especial a 

Dra. Veronica Estefani de Almeida, para apresentar contrarrazões a 

apelação de fls. 96/108, cujos honorários arbitro em 03 (três) URH’S a 

serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, expedindo-se certidão para 

cobrança a requerimento do interessado.

Sendo positiva a intimação, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 12871 Nr: 1520-22.2004.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C.Sirena ME (Sirena Comercial 

Agropecuários).

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453/MT

 1 18/03/2016)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS e com fulcro no art. 40 da 

LEF, determino a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) 
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ano.Vistas à Fazenda Pública, nos termos do § 1°, do art. 40 da 

LEF.Transcorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a fazenda pública. 

Com o decurso do prazo sem a manifestação do exeqüente, arquivem-se 

os autos sem baixa na distribuição.Decorridos 05 (cinco) anos no arquivo 

provisório, abra-se vistas dos autos ao exeqüente para manifestar-se a 

respeito do disposto no § 4°, do art. 40 da LEF.Após, em caso de inércia 

da parte exeqüente, venham conclusos para eventual reconhecimento da 

prescrição.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78873 Nr: 1503-63.2016.811.0018

 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: Julio Cesar Sirena, Maria Ivone Malaquias Sirena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS homologo o reconhecimento da 

procedência jurídica do pedido, extinguindo o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “a”, do CPC.Condeno a embargada 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) nos termos do art. 85, § 3° do 

CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59630 Nr: 2163-62.2013.811.0018

 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: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartória a carta 

precatória para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55423 Nr: 1630-40.2012.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Ribeiro Munhoz Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orestes Tuliano Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, intime-se a parte autora para apresentar as últimas declarações, 

nos termos do artigo 636 do CPC, conforme determinado pelo MM. Juiz fl 
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101343 Nr: 7432-43.2017.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ranieri Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Mendes de Oliveira 

Mil Homens - OAB:15548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

contestação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73288 Nr: 2792-65.2015.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francis Aparecido Rodrigues de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

oficio do INSS de ref. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90874 Nr: 2094-88.2017.811.0018

 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: Fatima Benevides Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

oficio do INSS de ref. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105334 Nr: 773-81.2018.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafaela Paciello Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Taques Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26259 Nr: 4249-16.2007.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lopes & Arroyo -Empreendimentos Imobiliários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juvenal Arroyo Lopes - 

OAB:87516/SP, Silvana Homsi Gato - OAB:258302 SP, Silvia Cristina 

Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que, em 10 dias, junte aos autos memória 

de cálculo discriminada.

Após, diga a Fazenda Pública.

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 86288 Nr: 5421-75.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semer Carvalho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEMER CARVALHO DE OLIVEIRA, Rg: 

19967918, Filiação: Maurina de Carvalho Oliveira e Valdenir Pasciencia de 

Oliveira, data de nascimento: 22/10/1987, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT, convivente, pecuarista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o réu 

SEMER CARVALHO DE OLIVEIRA nas penas do art. 306, § 1º, inciso I, c/c 

artigo 298, III ambos da Lei nº 9.503/97, cuja pena, passo a dosar. 

Dosimetria do crime de embriaguez ao volante.O delito cometido pelo 

acusado possui pena de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, 

multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir.Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da 

conduta; antecedentes criminais imaculados à época dos fatos; Em 

relação à conduta social não verifico a presença de nenhuma 

circunstância que indique ser o réu pessoa que provoque instabilidade 

social, além do delito perpetrado. Quanto à personalidade do agente 

também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, nem 

há 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 

merecem ser valoradas em desfavor do acusado, tendo em vista que o 

réu transportava no tanque de sua motocicleta criança menor de sete 

anos de idade que não tinha condições de cuidar da própria segurança, 

sendo que é proibido o transporte de criança menor de 7 (sete) anos de 

idade. As consequências também merecem ser valoradas em desfavor do 

réu tendo que vista que a vítima, sua filha, de apenas 2 anos de idade, em 

decorrência da conduta criminosa do acusado foi lançada contra a 

traseira da viatura da policia militar e ficou lesionada na boca. E nada se 

pode falar acerca do comportamento da vítima, já que o ofendido é a 

coletividade.Considerando a existência de duas circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) 

meses de detenção e 180 (cento e oitenta) dias-multa como medida 

razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime.Verifico a 

presença da agravante relativa ao autor do fato estar dirigindo sem 

habilitação (art. 298, III do CTB) e a atenuante da confissão, as quais, 

consoante remansoso entendimento jurisprudencial, devem ser 

compensadas, razão pela qual mantenho a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) 

meses de detenção e 180 (oitenta) dias-multa.Não há nenhuma causa de 

aumento ou diminuição de pena presente nestes autos, razão pela qual 

fixo a pena em definitivo em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 80 

(oitenta) dias multa.Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a 

pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o 

crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Da 

mesma forma, o réu não é reincidente em crime doloso, e a culpabilidade, 

os antecedentes, a conduta social e a personalidade da condenada, bem 

como os motivos e as circunstâncias indicam que a substituição da pena é 

suficiente para a reprovação do delito.Considerando que o réu foi 

condenado a um ano de detenção (art. 44, § 2 do Código Penal), ser-lhe-á 

aplicada, em substituição à pena privativa de liberdade, duas penas 

restritivas de direitos, que deverão ser estabelecidas pelo juízo das 

execuções;Verifica-se que o autor fora condenado por dirigir embriagado. 

Assim, fica proibido o autor de obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor durante um ano e seis meses a contar da data do 

trânsito em julgado da sentença.Assim, condeno o réu Semer Carvalho de 

Oliveira a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, no regime 

aberto (art. 33 do Código Penal, §2º, c), e ao pagamento de 180 (cento e 

oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época 

dos fatos. Também fica proibido o autor de obter permissão ou habilitação 

para dirigir veículo automotor durante o período da condenação.Após o 

trânsito em julgado, intime-se o réu para entregar, em 48 horas, à 

autoridade judiciária a permissão para dirigir ou carteira de habilitação, se 

houver (art. 293, § 1º, do CTB).O réu poderá apelar em liberdade, pois não 

há elementos que indiquem a necessidade de prisão cautelar. Ao intimar o 

réu da sentença, advirta-se que as condições da substituição de pena 

serão estabelecidas em audiência admonitória presidida pelo Juiz da 

execução penal, DEVENDO O RÉU MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. 

Oficie-se ao DETRAN sob a proibição do autor de obter permissão ou 

habilitação para dirigir veículo automotor durante um ano a contar da data 

do trânsito em julgado da sentença.Custas pelo réu.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após arquivem-se com as baixas 

devidas.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lucas de 

Lima Evangelista, digitei.

Juara, 14 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 58877 Nr: 1385-92.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givanildo da Silva Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203

 Vistos etc,

Apesar de o acusado ter aceitado a proposta de suspensão condicional 

do processo, verifico que não foi realizada audiência para oferecimento 

da proposta de suspensão condicional do processo.

 O parágrafo 1º do artigo 89 da Lei 9099/95 é claro ao dispor que a 

proposta de suspensão condicional do processo será feita na presença 

do juiz, bem como que a aceitação dar-se-á pelo acusado e seu defensor, 

vejamos:

Art. 89 – Nos crimes em que a pena mínima cominada for ou inferior a um 

ano, abrangidas ou não por ela Lei, o Ministério Público, ao oferecer a 

denúncia, poderá propor a suspensão condicional do processo, por dois a 

quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não 

tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 

autorizam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

§1º - Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do 

Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, 

submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições: 

[...] (grifo nosso)

Assim, para evitar eventual nulidade, designo audiência para oferecimento 

da proposta de suspensão condicional do processo para o dia 12 de 

novembro de 2018, às 13h40min.

Intimem-se o acusado.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63265 Nr: 699-66.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Faria de Souza, Valdecir de Souza, 

Tiago Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:, Rodrigo 

Luiz Martins - OAB:8981/MT, RONEY SANDRO CUNHA - OAB:5030

 Promovo a intimação do advogado para informar o endereço da 

testemunha Anibal de Souza e do réu Valdecir de Souza, no prazo de 

48(quarenta e oito) horas.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001181-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

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

D. T. D. S. (ADVOGADO(A))
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L. A. V. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Audiência mediação designada para 11/10/2018 13:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001181-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

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

D. T. D. S. (ADVOGADO(A))

L. A. V. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Audiência mediação designada para 11/10/2018 13:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001282-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. (REQUERENTE)

J. L. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. V. T. (REQUERIDO)

 

Audiência mediação designada para 11/10/2018 13:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001252-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (ADVOGADO(A))

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIS HOFFMANN (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 09/11/2018 10:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001252-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (ADVOGADO(A))

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIS HOFFMANN (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(s) BAIRRO(S) PADRE 

DUILIO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ 

S E R  R E C O L H I D O  P O R  M E I O  D O  S I S T E M A 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001175-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HUENDEL ROLIM WENDER (ADVOGADO(A))

BARBARA LEONOR BEZERRA (ADVOGADO(A))

MARCELA SILVA ABDALLA (ADVOGADO(A))

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora na pessoa do seu advogado, com URGÊNCIA, para 

que: 1 - Compareça na Audiência instrução e julgamento designada para 

24/09/2018 13:30 1ª VARA DE JUÍNA. 2 - Comprove o recolhimento das 

custas processuais devidas, no prazo de 05 dias, sob pena de devolução 

do expediente. 3 - Providencie o pagamento de diligência do(a) senhor(a) 

oficial(a) de justiça, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), no prazo de 05 

(cinco) dias, para cumprimento da deprecata de inquirição, no(s) bairro(s) 

do modulo 01 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001308-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO (ADVOGADO(A))

GRACIELE DE OLIVEIRA ENEDINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL SANTANA TEIXEIRA (RÉU)

 

Audiência mediação designada para 18/10/2018 13:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000733-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (REQUERENTE)

E. D. M. P. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (REQUERIDO)

R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

M. V. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar o Advogado da parte autora, Dr Eder de Moura Paixão Medeiros, 

para retirar o Termo de Guarda Definitiva do Sistema PJE e após assinado 

pela autora, inserir no sistema para os devidos efeitos que se fizerem 

necessários, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001380-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS (ADVOGADO(A))

LUZIA INACIO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMERCINA FERREIRA INACIO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar o Advogado da parte autora, Dr. Teilon Augusto de Jesus, para 

imprimir o Termo de Guarda Definitiva do Sistema PJE, e, após assinado 

pela autora inserir no sistema, para que surta os efeitos que se fizerem 

necessários, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000078-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. (ADVOGADO(A))

A. M. R. (REQUERENTE)

E. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo n°: 1000078-89.2018.811.0025 REQUERENTES: 

Eleandro Moleta e Aliena Martins Ramos AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL VISTOS. Trata-se de ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de bens, guarda, 

alimentos e regulamentação de visitas proposta Eleandro Moleta e Aliena 

Martins Ramos, ambos devidamente qualificados nos autos. Alegam os 

requerentes que conviveram como se casados fossem e com objetivo de 

constituir família pelo período de dois anos, sendo que desta relação 

adveio prole comum. Pugnam pelo reconhecimento judicial da relação e a 

consequente dissolução, bem como pela homologação do acordo em 

relação à partilha de bens, guarda, alimentos e regulamentação de visitas 

dos filhos em comum. Instado a se manifestar, o representante ministerial 

manifestou sua concordância com os termos da avença. É o que cabia 
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relatar. Fundamento e decido. Trata-se de feito de jurisdição voluntária em 

que as partes têm interesses convergentes de modo que as declarações 

prestadas na inicial ensejam à procedência do pedido. Quanto ao 

reconhecimento da união estável, tal fato restou incontroverso porquanto 

durante a convivência do casal, as partes tinham por objetivo a 

constituição de família. Ademais, preenchem os requisitos subjetivos e 

objetivos necessários à caracterização da união estável. No que se refere 

a guarda, alimentos e regulamentação de visitas, vislumbro do termo 

celebrado pelas partes que preservam suficientemente o interesse do 

menor, não havendo qualquer óbice ao acolhimento do acordo, ocorrendo 

de forma consensual e oportuna a ambos os requerentes. Ante o exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, em consonância com o parecer 

ministerial, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre Eleandro Moleta e 

Aliena Martins Ramos para reconhecer e dissolver a união estável 

ocorrida entre os anos de 2014 e 2018, bem como o ajuste no tocante à 

partilha de bens, guarda, alimentos e regulamentação de visitas aos filhos 

em comum, para que surta seus efeitos legais e jurídicos. Com efeito, 

JULGO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III do CPC. Oportunamente, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Juína/MT, 3 de 

setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 27417 Nr: 5081-33.2004.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MACIEL SOUKEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 SENTENÇA (...) "Ante o exposto, com fulcro no art. 40, § 4º da Lei n. 

6.830/1980 c/c art. 174 do CTN c/c, reconheço a prescrição intercorrente 

do crédito tributário consubstanciado na(s) CDA (s) anexada(s) à inicial, 

razão por que o DECLARO PRESCRITO, por conseguinte, JULGO EXTINTA 

a presente Execução Fiscal, com resolução de mérito, na forma do art. 

487, inc. II do Novo Código de Processo Civil.Sem custas, ex vi art. 39, 

caput, da Lei n. 6.830/80.A presente sentença não está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, nos termos do art. 496, § 3º, do NCPC.Preclusa a via 

recursal, certifique-se e comunique-se a repartição competente da 

Fazenda Pública Municipal para fins de averbação no Registro da Dívida 

Ativa, nos termos do art. 33 da Lei n. 6.830/80. Cumpridas as 

determinações acima, arquive-se com as baixas necessárias e cautelas 

de estilo.Juína/MT, 29 de janeiro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito"

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 34058 Nr: 3379-47.2007.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Vistos,

Diante do pedido de f. 156, INTIME-SE o causídico para, no prazo de 10 

(dez) dias, JUNTAR aos autos procuração, contendo poderes específicos 

ao levantamento do valor da fiança.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140139 Nr: 3249-13.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON RIBEIRO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173/O

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 53, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 54584 Nr: 920-67.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR PAULO GAUDENCIO DA SILVA, MAJORI 

PESSOA CORTEZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109434 Nr: 2287-53.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 57755 Nr: 4041-06.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU SALGADINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91725 Nr: 6169-28.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BATISTA DA SILVA 

- OAB:7697

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107802 Nr: 1473-41.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117519 Nr: 8621-06.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CARDEC SILVERIO FERREIRA, 

MARCELO BRUNO BERNARDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 82708 Nr: 2661-11.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS, AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96687 Nr: 5147-95.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS WARGAS WITCEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107718 Nr: 1439-66.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS LUIZ BERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127513 Nr: 927-15.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON WILLIAM DE 

ARRUDA - OAB:, PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - OAB:33223, 

RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0, Rebeka Vieira - 

OAB:14392-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103199 Nr: 3954-11.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIA DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129049 Nr: 1944-86.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER NILTON DA SILVA, LIONEI DE SOUZA 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 119778 Nr: 1267-90.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR FERREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100623 Nr: 1845-24.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LUIZ VALDUGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 45148 Nr: 4063-35.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTAIR LUIZ SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 128927 Nr: 1870-32.2017.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NEY MARTINS LIMA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA CLOVIS PRATES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355 A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1870-32.2017.811.0025

Código 128927

Vistos etc.

Intime-se o querelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o atual 

endereço da querelada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 25 de janeiro de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-09.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CORREA VERONA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Tenho presente a finalidade de intimar o requerido, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 12:10h.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 081/2018-CA     A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA 

EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 

DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;   Considerando que a 

Servidora Cleusa Roberto do Carmo, Gestora Judiciária da Secretaria da 

1ª Vara, estará usufruindo compensatória no dia 20/9/2018;   R E S O L VE 

:       DESIGNAR a servidora ODETE PEREIRA DA CUNHA, Técnica 

Judiciária, matrícula 1391, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIA SUBSTITUTA da Secretaria da 1ª Vara desta Comarca, no dia 

20/9/2018. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça. Mirassol D’ 

Oeste, 17 de setembro de 2018.     Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

Diretora do Foro        table

 PORTARIA Nº. 081/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’ OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Cleusa Roberto do Carmo, Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara, estará usufruindo compensatória no 

dia 20/9/2018;

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a servidora ODETE PEREIRA DA CUNHA, Técnica Judiciária, 

matrícula 1391, para exercer a função de GESTORA JUDICIÁRIA 

SUBSTITUTA da Secretaria da 1ª Vara desta Comarca, no dia 20/9/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 17 de setembro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 080/2018-CA     A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA 

EDNA EDERLI COUTINHO, MERITISSIMA JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO 

FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;   Considerando que o servidor 

Fermino Castilho Junior, Gestor Geral, estará usufruindo férias no período 

de 17/9/2018 a 6/10/2018.       R E S O L VE :     DESIGNAR a servidora 

EDISLAINE CANDIDO COSTA, Gestora Adm. 2, matrícula 8569, para 

exercer a função de confiança de Gestora Geral, na Central de 

Administração, no período 17/9/2018 a 6/10/2018,   Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça Mirassol D’ Oeste, 14 de 

setembro de 2018.       Edna Ederli Coutinho   Juíza de Direito Diretora do 

Forotable

 PORTARIA Nº. 080/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, 

MERITISSIMA JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA 

DE MIRASSOL D’OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA 

FORMA DA LEI;

 Considerando que o servidor Fermino Castilho Junior, Gestor Geral, 

estará usufruindo férias no período de 17/9/2018 a 6/10/2018.

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a servidora EDISLAINE CANDIDO COSTA, Gestora Adm. 2, 

matrícula 8569, para exercer a função de confiança de Gestora Geral, na 

Central de Administração, no período 17/9/2018 a 6/10/2018,

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça

 Mirassol D’ Oeste, 14 de setembro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Edital

EDITAL N. 005/2018-GAB.- PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO 

RESERVA DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS DA 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT - TORNA público o Gabarito 

Preliminar da prova objetiva do Processo Seletivo para Credenciamento de 

Juiz Leigo na forma de Cadastro de Reserva, realizada no dia 16/09/2018, 

regido pelo Edital n. 001/2018 – GAB, de 10 de Agosto de 2018 e 

Provimento 29/2014-CM, de 30 de outubro de 2014.

 * O Edital n° 005/2018-GAB completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000661-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CAVALIERI (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 30 de Outubro de 2018 às 09h00min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a 

qual deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme 

determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, 

dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000706-23.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: DILMA NADIR RAMOS KOPP, ADRIANA KOPP 

INVENTARIADO: ALFONS JOHAN KOPP Vistos em correição. Analisando o 

teor do petitório de ID 15307480 e o teor da cota ministerial no ID 

14702856, ao MPE para se manifestar, com urgência. Após, CONCLUSOS 

imediatamente. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de setembro 

de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001241-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

LOURIVAL MARQUES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão com 

Pedido de Liminar” movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

em face de LOURIVAL MARQUES DE QUEIROZ, ambos devidamente 

qualificados nos autos, com fundamento no Decreto-lei n. 911/69, visando 

o bem móvel descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em 

garantia, por meio do contrato acostado aos autos. Entre um ato e outro, 

depois de deferida a medida liminar, a demandada juntou aos autos 

comprovante de pagamento do débito em id nº 15201834. Instada, a autora 

manifestou concordando com o valor depositado, pugnando pela 

expedição de alvará, bem como restituição do bem apreendido. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

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

355 do NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

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

produção de outras provas; (...).” (negritos acrescidos). Pois bem. 

Adentrando ao mérito, vejo que o processo deve ser extinto com 

resolução deste, já que o requerido reconheceu a procedência do pedido 

do autor. Impende destacar, que o Banco demonstrou, à saciedade, fazer 

jus à procedência do pedido, uma vez que trouxe à luz a mora da parte 

devedora quanto ao pagamento das prestações, além do próprio 

instrumento contratual. Como é cediço, a ação de busca e apreensão 

segue um procedimento especialíssimo previsto em legislação própria, qual 

seja, Decreto-Lei n. 911/69, sendo a alienação fiduciária em garantia um 

contrato acessório e formal, cuja finalidade é a de garantir o cumprimento 

de uma convenção. Deste modo, em caso de mora ou inadimplemento, 

pode o credor fiduciário buscar o bem dado em garantia em mãos de quem 

o detenha. Ao que se vê dos autos, o autor ajuizou a presente demanda 

em razão da inadimplência do requerido, que interrompeu o pagamento da 

parcela. Ocorre que, após o cumprimento da liminar o requerido 

compareceu em juízo, informando o pagamento das parcelas em atraso 

mais os acréscimos legais, além das prestações vincendas, sendo 

patente a restituição do veículo à requerida. Em suma, caberá à sentença 

apenas confirmar ou revogar a liminar eventualmente concedida. Nesse 

sentido, é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE 

DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO APÓS 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. DEVEDOR QUE ATENDEU 

AO DISPOSTO NO ART. 3.º, § 2.º, DEC.LEI N.º 911/69 COM ALTERAÇÕES 

DADAS PELA LEI N.º 10.931/04, E À ORIENTAÇÃO CONTIDA EM 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA, 

JULGADO PELO EGR. STJ. Demonstrando os documentos encartados ao 

agravo que o réu pagou valor suficiente para quitação do contrato, ou 

seja, parcelas vencidas e vincendas, no prazo de 5 dias do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, correta a determinação de restituição 

imediata do bem apreendido pela credora. Recurso desprovido. (Processo 

AI 20494297720158260000 SP 2049429-77.2015.8.26.0000 Órgão 

Julgador 35ª Câmara de Direito Privado Publicação 25/06/2015 Julgamento 

22 de Junho de 2015 Relator Gilberto Leme). (negritos acrescidos). Ante 

todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do Decreto-lei 

n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora, contudo, REVOGO a liminar ante o 

pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas, e, DETERMINO a 

intimação da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar a 

restituição do veículo à requerida. DEFIRO o pedido de levantamento do 

valor depositado, observando a conta bancária ora informada. CONTUDO, 

antes de ser expedido o competente alvará, DETERMINO a intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, no 

prazo legal. Transcorrendo o prazo sem manifestação, e, passado o termo 

constante no §1º, do art. 1º, do Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE 

o competente Alvará. Outro o cenário, volvam-me CONCLUSOS. Após, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comunicar ao 

DETRAN a baixa da Alienação Fiduciária constante no registro do veículo 

objeto de busca e apreensão destes autos. CONDENO a parte demandada 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do § 8º do artigo 83 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, 

equitativamente, em R$ 1.000,00 (mil reais). Por oportuno, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do artigo 

487 do Novo Código de Processo Civil. Após, transitada em julgado a 

sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001241-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

LOURIVAL MARQUES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão com 

Pedido de Liminar” movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

em face de LOURIVAL MARQUES DE QUEIROZ, ambos devidamente 

qualificados nos autos, com fundamento no Decreto-lei n. 911/69, visando 

o bem móvel descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em 

garantia, por meio do contrato acostado aos autos. Entre um ato e outro, 

depois de deferida a medida liminar, a demandada juntou aos autos 

comprovante de pagamento do débito em id nº 15201834. Instada, a autora 

manifestou concordando com o valor depositado, pugnando pela 

expedição de alvará, bem como restituição do bem apreendido. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

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

355 do NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

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

produção de outras provas; (...).” (negritos acrescidos). Pois bem. 

Adentrando ao mérito, vejo que o processo deve ser extinto com 

resolução deste, já que o requerido reconheceu a procedência do pedido 

do autor. Impende destacar, que o Banco demonstrou, à saciedade, fazer 

jus à procedência do pedido, uma vez que trouxe à luz a mora da parte 

devedora quanto ao pagamento das prestações, além do próprio 

instrumento contratual. Como é cediço, a ação de busca e apreensão 

segue um procedimento especialíssimo previsto em legislação própria, qual 

seja, Decreto-Lei n. 911/69, sendo a alienação fiduciária em garantia um 

contrato acessório e formal, cuja finalidade é a de garantir o cumprimento 

de uma convenção. Deste modo, em caso de mora ou inadimplemento, 

pode o credor fiduciário buscar o bem dado em garantia em mãos de quem 

o detenha. Ao que se vê dos autos, o autor ajuizou a presente demanda 

em razão da inadimplência do requerido, que interrompeu o pagamento da 

parcela. Ocorre que, após o cumprimento da liminar o requerido 

compareceu em juízo, informando o pagamento das parcelas em atraso 

mais os acréscimos legais, além das prestações vincendas, sendo 

patente a restituição do veículo à requerida. Em suma, caberá à sentença 

apenas confirmar ou revogar a liminar eventualmente concedida. Nesse 

sentido, é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE 

DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO APÓS 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. DEVEDOR QUE ATENDEU 

AO DISPOSTO NO ART. 3.º, § 2.º, DEC.LEI N.º 911/69 COM ALTERAÇÕES 

DADAS PELA LEI N.º 10.931/04, E À ORIENTAÇÃO CONTIDA EM 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA, 

JULGADO PELO EGR. STJ. Demonstrando os documentos encartados ao 

agravo que o réu pagou valor suficiente para quitação do contrato, ou 

seja, parcelas vencidas e vincendas, no prazo de 5 dias do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, correta a determinação de restituição 

imediata do bem apreendido pela credora. Recurso desprovido. (Processo 

AI 20494297720158260000 SP 2049429-77.2015.8.26.0000 Órgão 

Julgador 35ª Câmara de Direito Privado Publicação 25/06/2015 Julgamento 

22 de Junho de 2015 Relator Gilberto Leme). (negritos acrescidos). Ante 

todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do Decreto-lei 

n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora, contudo, REVOGO a liminar ante o 

pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas, e, DETERMINO a 

intimação da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar a 

restituição do veículo à requerida. DEFIRO o pedido de levantamento do 
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valor depositado, observando a conta bancária ora informada. CONTUDO, 

antes de ser expedido o competente alvará, DETERMINO a intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, no 

prazo legal. Transcorrendo o prazo sem manifestação, e, passado o termo 

constante no §1º, do art. 1º, do Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE 

o competente Alvará. Outro o cenário, volvam-me CONCLUSOS. Após, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comunicar ao 

DETRAN a baixa da Alienação Fiduciária constante no registro do veículo 

objeto de busca e apreensão destes autos. CONDENO a parte demandada 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do § 8º do artigo 83 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, 

equitativamente, em R$ 1.000,00 (mil reais). Por oportuno, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do artigo 

487 do Novo Código de Processo Civil. Após, transitada em julgado a 

sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000858-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARRETO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA MENEGUETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000858-71.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA MENEGUETTI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em 

correição. Analisando o teor do petitório de ID 15302310, tenho que se 

trata de pedido de reconsideração da decisão de ID 15009521. É certa a 

inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no ordenamento 

jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito comparado, inaplicável 

ao nosso sistema processual. Para se insurgir contra decisão judicial só 

há uma via a ser eleita, o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das 

ações mandamentais constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que 

eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, 

consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. Todavia, 

não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal expediente, 

objetivando a modificação de decisão judicial. Isto posto, de acordo com 

as considerações supra, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo 

a decisão em voga, tal como foi proferida. Ademais, cumpra-se na íntegra 

os termos da decisão impugnada. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 13 de setembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001412-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

JOSE DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos em Correição. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez 

com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por Jose dos Santos Lima 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

15319686/15320009. 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 

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 sido concedido benefício 

até outubro 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 
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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, 14 de setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001425-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES BACCA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão 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: "Ementa: 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E 

URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a 

comprovação de tempo de serviço a lei exige início razoável de prova 

material, complementada por prova testemunhal, conforme prescreve o 

art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª 

Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos autos, comprovado o tempo de 

serviço rural, por início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal, atende-se, assim, aos requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, que regula as condições em que deve ser averbado o 

tempo de serviço. 3. Atendidas as condições exigidas por lei, outra 

solução não há senão reconhecer a aposentadoria por tempo de serviço 

pleiteada pelo autor. 4. Apelação improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. 

FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de 

contribuições, no que tange ao tempo de atividade rural antes do início de 

vigência da Lei 8.213, de 1991, quando não eram elas exigíveis, não se 

faz necessária para fins de Regime Geral de Previdência, justificando-se a 

prova do recolhimento de contribuições para contagem recíproca, ou seja, 

quando se postula benefício no serviço público. Esse foi o entendimento 

do STF ao julgar a ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida 

aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, independentemente 

do recolhimento de contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início 

razoável de prova material não é suficiente para reconhecer tempo de 

serviço de atividade rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a 

prova documental, na imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a 

qualidade de trabalhador rural, mas não prova o período trabalhado. No 

caso dos autos, deve-se proceder à oitiva de testemunha, de maneira que 

comprove o trabalho rural da autora. 4. Agravo de instrumento 

improvido[2]". (negritou-se) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, mesmo porque, é necessária a 

comprovação por provas testemunhais. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada, valendo salientar que a presente decisão calca-se na 

provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar resposta no 

prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a designação da 

solenidade para após a formação do contraditório. OFICIE-SE à APS de 

Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de setembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001427-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

ENILCE REZENDE DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão 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. Explico. 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, uma vez que a 

concessão do Amparo Assistencial ao Deficiente prescinde da 

comprovação, ainda que por meio de indícios na atual fase processual, da 

hipossuficiência econômica e da deficiência, o que nos autos não restou 

convalidado. 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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 266 de 456



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, embora traga aos autos indícios 

da incapacidade alegada por meio dos atestados médicos, não consta 

prova equivalente à hipossuficiência necessária à concessão do amparo 

pretendido, necessitando assim o feito de maior dilação probatória. 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. Como quesitos do Juízo, o expert deverá 

responder: 1. O (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou mental? 

2. Qual ou quais? 3. O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para 

todo e qualquer tipo de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio 

sustento? (Quesito dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 

2º, Decreto 6.214/07). 4. A incapacidade para o trabalho é permanente? 

Há prognóstico de reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em 

caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07). 5. Sendo 

portador de alguma doença, é possível estimar as datas prováveis do 

início e do término? 6. O grau de incapacidade da autora e parcial ou total? 

A incapacidade e temporária ou permanente? 7. A parte autora necessita 

de intervenção cirúrgica? Aportando o estudo social aos autos, DIGAM as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias. ENCAMINHEM-SE os quesitos. No 

mesmo passo, NOTIFIQUE-SE o Assistente Social, para que proceda ao 

estudo social na residência da autora, devendo verificar se a autora 

preenche os requisitos do art. 20 e seus dispositivos, da Lei 8.742/93. 

Apresentado o resultado da perícia e o laudo psicossocial, 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. Por fim, 

CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de 

setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 184603 Nr: 1785-30.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Aparecida Beraldi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:MT0021370O, Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. sentença de fls.151 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254659 Nr: 5462-29.2017.811.0011

 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: Adriana de Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Vistos em Correição.

Ante o teor das manifestações de fls. 35/38, 41/41-vº e 42/42-vº, 

INTIME-SE a requerente para que forneça a este Juízo certidões de crédito 

atualizadas até o período da recuperação judicial, nos termos do art. 9º da 

Lei nº 11.101/2005.

Após, ao Administrador Judicial e, empós, ao MPE para se manifestar em 

10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 148277 Nr: 4434-36.2011.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Amorim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira de Andrade Sobrinho, 

Brasilveiculos Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:13721, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 525 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecerem na 

audiência de Instrução designada para o dia 25/10/2018, às 13h30min, 

sendo que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo legal, 

bem como caberá aos patronos das partes a intimação das testemunhas 

para que compareçam à solenidade designada, nos termos do art. 455 do 

CPC, sob pena de desistência na oitiva

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 28367 Nr: 2251-34.2007.811.0011

 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: Onivaldo Prandini

 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 em Correição.

DEFIRO o pedido da autora de fls.137/139, porquanto as condenações 

impostas à Fazenda Pública, deverão ser aplicados para correção 

monetária os índices oficiais de remuneração básica, e no que tange aos 

juros, aplicar-se-ão os juros de poupança. Senão vejamos:

Art. 5.º O art. 1.º-F da Lei n.º 9.494, de 10 de setembro de 1997, 

introduzido pelo art. 4.º da Medida Provisória n.º 2.180-35, de 24 de 

agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1.º-F 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 
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pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança.

Assim, DETERMINO seja feito novo cálculo, observando-se o ora 

explicitado.

Com o aporte do cálculo aos autos, o HOMOLOGO, desde já, razão pela 

qual 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, 13 de setembro 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.: 137714 Nr: 2747-24.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Marques Costa, TMP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Laudison Moraes Coelho - OAB:19.353, 

Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

O executado apresentou “Exceção de Pré-Executividade”.

Como bem vem entendendo o E.STJ, mister a oitiva da parte contrária 

antes de julgar a objeção, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE, SEM A OITIVA DO 

EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.

1. É obrigatório o contraditório em sede de exceção de pré-executividade, 

razão pela qual não é possível que o juízo da execução acolha a exceção 

sem a prévia oitiva do exequente, ainda que suscitada matéria cognoscível 

de ofício.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1279659/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011)”

Dessa forma, INTIME-SE a exequente para se manifestar acerca da 

objeção de pré-executividade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de setembro 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 32733 Nr: 3139-66.2008.811.0011

 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: Alvina Rodrigues Paiva

 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 em Correição.

Os autos vieram conclusos diante da manifestação das partes acerca do 

cálculo judicial incrustado às fls. 131/131-v, onde a autora discordou, 

requerendo o valor referente à multa diária, e, a demandada concordou.

Pois bem. A despeito do requerimento da autora vertido às fls. 132/133, 

basta volver o olhar à sentença de fls. 124/125, bem como ao Acordão de 

fls. 128 para verificar que a multa diária fora totalmente excluída pelo juízo, 

sendo confirmada a referida sentença em sede recursal, não havendo 

assim que se falar em inclusão do referido valor.

 Assim, DEIXO de analisar o pleito em voga, para HOMOLOGAR o cálculo 

constante às fls. 131/131-v, razão pela qual 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, 13 de setembro 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.: 112818 Nr: 2184-64.2010.811.0011

 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: Espolio de Osvaldo Gonçalves Moreia, Osvaldo Moreira 

Junior, Vanessa Castro Gonçalves Moreira

 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 em Correição.

Os autos vieram conclusos após realização de solenidade às fls. 257/259, 

com o fito de comprovar a qualidade de companheira da requerente, para 

fins de habilitação como herdeira necessária.

Pois bem. O art. 1.723 do Código Civil conceitua a união estável como 

sendo a entidade familiar “(...) entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo 

de constituição de família.”. No mesmo sentido, define a Lei n.8.213/91, em 

seu art.16, § 3º, companheira como “(...) a pessoa que, sem ser casada, 

mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com 

o § 3º do art. 226 da Constituição Federal”.

Quanto à condição de companheira, no caso judicializado, tem-se que a 

requerente lograra êxito em comprovar que era companheira do de cujus, 

pela documentação trazida aos autos em consonância com a oitiva das 

testemunhas, conforme mídia de fls. 259.

Assim, RECONHEÇO a condição de companheira da Sra. Ivanice Castro 

Pereira, e, considerando que a habilitação fora promovida pela 

companheira (herdeiros necessários), nos termos do artigo 687 do NCPC, 

DECLARO-A habilitada no presente feito, em sucessão do de cujus, 

devendo o feito continuar seu trâmite regular.

Com o fito de dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE a exequente para 

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

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de setembro 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.: 259122 Nr: 1474-63.2018.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pamela Cristiane Miranda Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo.

CITE-SE para apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de 
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praxe.

Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 09/10/2018, às 16h00min, apresentando o rol de testemunhas no 

prazo do artigo 407 do CPC. No ponto, a designação precoce da audiência 

de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do processo, 

economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum prejuízo 

redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo 

de resposta, ao passo que eventual questão prévia será prontamente 

analisada quando da audiência.

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste - MT, 12 de setembro 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.: 259124 Nr: 1476-33.2018.811.0011

 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: Maria Aparecida da Silva de Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Cuida-se de “Ação Previdenciária –Segurado Especial” proposta por Maria 

Aparecida da Silva de Moraes contra o Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 12/39.

De pronto, em que pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso 

no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil.

RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo.

CITE-SE para apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de 

praxe.

Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 09/10/2018, às 15h30min, apresentando o rol de testemunhas no 

prazo do artigo 407 do CPC. No ponto, a designação precoce da audiência 

de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do processo, 

economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum prejuízo 

redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo 

de resposta, ao passo que eventual questão prévia será prontamente 

analisada quando da audiência.

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste - MT, 12 de setembro 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.: 169621 Nr: 3671-98.2012.811.0011

 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 de Fátima Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Municipal de Previdencial Social dos 

Servidores de Cáceres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Pinto de Arruda - 

OAB:5635, Rose Kelly dos SantosMartinez Fernandes - OAB:9.380

 Vistos em Correição.

Na toada da manifestação da parte autora de fls. 117/121, DETERMINO 

que se INTIME a Autarquia demandada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente demonstrativo de cálculo que entende devida 

voluntariamente, sob pena de ser dado início ao cumprimento de sentença.

Com a apresentação, INTIME-SE a autora para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como concordância.

Transcorrendo o prazo in albis ou apresentando manifesta anuência, 

HOMOLOGO, desde já, o valor apresentado pela demandada, devendo ser 

EXPEDIDA a respectiva RPV.

Caso contrário, deverá a autora, desde já, pugnar o que entender de 

direito, trazendo, inclusive, o valor que entender cabível.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 12 de setembro 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.: 255841 Nr: 5956-88.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

DEFIRO o pedido de fls. 40, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:

I-) Se proceda com a consulta no sistema BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD 

e SIEL requisitando o endereço atualizado.

II-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

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

III-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de setembro 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.: 233523 Nr: 3924-81.2015.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sanzio Batista Sardinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA DE ANDRADE CASTELO 

BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 Vistos.

Em que pese o pedido do executado às fls. 29/30, verifico que este juízo já 

exarou decisão à fl.24, de modo que se CUMPRA o ali decidido.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255574 Nr: 5835-60.2017.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 269 de 456



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Pereira Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 133 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução redesignada para o dia 13/11/2018 às 13h30 min, 

bem como deverá providenciar as intimações das testemunhas arroladas 

tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as 

hipóteses do §4º do mesmo artigo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 263458 Nr: 3364-37.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal Caceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Bruno Medeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte Exequente da r. decisão de fls.10 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como 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 

ato deprecado, ou seja citação da parte executada- Carta Precatoria 

extraida dos autos 1000054-15.2018.4.01.3601 da 1ª. Vara Federal da 

Subseção Judiciária de Cáceres-MT, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000431-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

ROSEMARIE LUSTIG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000431-74.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ROSEMARIE LUSTIG REQUERIDO: MUNICIPIO DE MIRASSOL 

D'OESTE Vistos em correição; Intime-se a parte autora para que se 

manifeste acerca da certidão anexada no ID nº 15000991, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 29 de agosto de 2018 Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000645-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO THEODORO DO PRADO (AUTOR(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos em 

correição; Considerando-se o protesto genérico, intimem-se as partes 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a 

sua pertinência, em 15 (quinze) dias, sob pena de julgamento antecipado 

da lide. Intime-se. Mirassol D' Oeste/MT, 29 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001128-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

RENATA SOUSA MENESES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001128-95.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): RENATA SOUSA MENESES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos em correição; De proêmio, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. Noutro 

giro, a parte autora requer a tutela específica consistente em obrigação de 

fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, 

os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo disposto no artigo 

497 do NCPC, que deverá cumulativamente conter a relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris) e o justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Em que pesem 

as argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da 

parte autora está desamparada dos pressupostos necessários para 

concessão da tutela antecipada, uma vez que o conjunto probatório 

produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

estabelecimento do benefício pretendido. Nesse pórtico, trago a baila o 

entendimento esposado pelo Tribunal Pátrio em caso quejando, vejamos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados elementos 

suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - Os 

documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Grifo nossos) Em suma, a parte autora, ao menos no presente 

momento, não demonstrou de maneira robusta no bojo dos autos 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada, porquanto a prova 

documental colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação 

probatória para a análise da suposta concessão do benefício clamado 

pela parte requerente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência da parte autora, assim como a sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de 

sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 30 de 

agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000558-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MAICO DIAS DE FREITAS (AUTOR(A))

AMANDA GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente tendo protocolado a 

contestação de ID nº 1281771, anexado aos autos em 12/09/2018, no 

prazo legal, vez que a audiência se realizou em 27/08/2018(ID14970099). 

Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, 

abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da 

contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 13 de setembro de 2018. 

Sonia Barboza Silva de Paula Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236748 Nr: 1114-02.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTeCL, NVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Melo de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8476

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 106, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, com 

fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a 

autocomposição derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. Consigno ainda que em 

caso de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos 

meios jurídicos adequados para eventual execução. Condeno os 

executados ao pagamento de custas e despesas processuais 

remanescentes, se houver. Com o trânsito em julgado, proceda a 

Secretaria com o arquivamento dos autos com as devidas baixas e 

anotações necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 74135 Nr: 1095-40.2009.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Antunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, José Brito de Souza 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Vieira - 

OAB:4825 - MT, MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - OAB:13150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Atila Silva Gattass - 

OAB:2.308, BENEDITA IVONE ADORNO - OAB:6391, Gustavo Tostes 

Cardoso - OAB:6635, Jaime Santana Orro Silva - OAB:6072-B, 

Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Intimar os advogados das partes sobre a R. Decisão de fls. 872, cujo 

dispositivo transcrevo:"Vistos em correição.Considerando o petitório do 

embargante/executado Osmar Antunes de Oliveira às fls. 817/871, verifico 

constar pedidos de condenação em litigância de má fé, arguição de 

prescrição de demanda de cobrança e extinção do feito diante do 

adimplemento de acordo em relação aos honorários advocatícios, razão 

porque DETERMINO, com urgência, a intimação da parte adversa para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste. Registre-se que a intimação 

da parte contrária privilegia o princípio da ampla defesa e do contraditório, 

com o fito de evitar atos judiciais que coloque em risco a essência do 

desenvolvimento válido dos autos.Com o devido cumprimento, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 12 de 

setembro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255633 Nr: 5858-06.2017.811.0011

 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 Angelina Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239539 Nr: 2539-64.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi expedido o Alvará 

Eletrônico nº 419882-4/2018, bem como para que se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, advertindo-se, desde já, que o silêncio será 

interpretado como quitação total do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 206556 Nr: 1294-86.2014.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872, IURI SEROR CUIABANO - OAB:10838

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 108/110, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "À luz do exposto, com arrimo no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

vertidos na presente impugnação ao cumprimento de sentença. Isento a 

Fazenda Municipal ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

Condeno a impugnante ao pagamento dos honorários advocatícios 

devidos ao advogado do impugnado, nos temos do art. 85, §2°, do Código 

de Processo Civil, cuja verba arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa. Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda 

com os cálculos nos termos fixados na sentença prolatada nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias. Empós, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-se que o silêncio será 

interpretado como anuência ao cálculo elaborado pelo Contabilista do 

Juízo."

Notificação

Notificação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000636-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. P. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 EDITAL DE 

NOTIFICAÇÃO TERCEIROS E INTERESSADOS PRAZO: 30 DIAS 

PROCESSO: 1000636-06.2018.8.11.0011 ESPÉCIE: INTERDIÇÃO (58) TIPO: 

[Tutela e Curatela] PARTE AUTORA: Nome: NIRCE DE PAULA SILVA 

Endereço: Rua Amadeu Teles Tamandaré, nº 2514, centro, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 PARTE REQUERIDA: Nome: ELIZABETE 

SILVA DE PAULA Endereço: Rua Amadeu Teles Tamandaré, nº 2514, 

centro, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 FINALIDADE: FAZ 

SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 

da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: 
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Diante da ausência de Defensor Público, nomeio para o ato para 

representar a requerente o advogado Dr. Bruno Martin Sippel Souza- 

OAB/MT nº. 21.366/O, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 02 

(dois) URH (Unidade Referencial de Honorários)– Seção do Estado de 

Mato Grosso, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso. Trata-se de 

Ação de Interdição (Curatela) c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela Pretendida ajuizada por Nirce de Paula Silva em face de Elizabete 

Silva de Paula, todos devidamente qualificados nos autos. Consta da inicial 

que a requerente é irmã da interditanda, Sra. Elizabete Silva de Paula, cujo 

laudo aponta que ser acometida de esquizofrenia e não possui condições 

mentais para praticar os atos da vida civil. A inicial foi recebida, tendo sido 

designado audiência para entrevista da interditanda na data de hoje, 

oportunidade em que se verificou a incapacidade total da interditanda que 

não conseguiu se expressar, bem ainda procedeu-se com a oitiva de sua 

irmã- requerente. Alegações finais orais apresentadas pelo advogado 

dativo e pelo Ministério Público pugnando pela procedência da presente 

demanda e consequentemente a decretação da interdição da Sra. 

Elizabete Silva de Paula, nomeando-lhe como curadora a sua irmã Sra. 

Nirce de Paula Silva. É o breve relato. Fundamento e Decido. Cuida-se de 

Ação de Interdição c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela 

Pretendida ajuizada por Nirce de Paula Silva, requerendo a interdição de 

sua irmã Elizabete Silva de Paula,, objetivando a declaração de interdição 

desta última requerida e a sua nomeação como sua curadora. Inicialmente, 

sabe-se que a curatela tem por finalidade precípua preservar os 

interesses do curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito à 

sua pessoa e aos seus bens. Como é cediço, a curatela deve ser deferida 

àquele que possui melhores condições de zelar pelos interesses da 

curatelada/interditada, a quem demonstre afeição ao incapaz. Verifica-se, 

portanto, que a curatela constitui-se em instituto de interesse público, 

destinada, em sentido geral, a reger a pessoa ou administrar bens de 

incapazes que se encontram impossibilitados de regerem sua vida por si, 

em razão de moléstia, prodigalidade ou ausência. Como o próprio nome 

diz, o instituto tem por finalidade preservar a defesa do 

curatelado/interditado, cuidando no que diz respeito a sua pessoa e ao 

seu patrimônio no limite da necessidade. Na nomeação de curador o 

magistrado deve ter em vista a situação que melhor se amolda aos 

interesses do curatelado/interditado, não podendo permitir que questões 

econômicas e interesses particulares prevaleçam sobre seu bem-estar. 

Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDA COM DIAGNÓSTICO DE RETARDO 

MENTAL MODERADO. LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO QUE CONCLUI 

PELA INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA 

VIDA CIVIL. PROVA PERICIAL EM CONSONÂNCIA COM LAUDO QUE 

INSTRUIU A INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apesar de o Juízo 

efetivamente não estar adstrito à conclusão do laudo pericial para julgar o 

pedido, a prova pericial, nos processos de interdição, revela-se de suma 

relevância e pertinência, considerando que é o expert que possui 

habilitação e conhecimentos técnicos adequados para efetuar o 

diagnóstico de enfermidades mentais , não podendo se ignorar que muitas 

das doenças psiquiátricas não são perceptíveis ao senso comum, por um 

leigo. No caso, mostra-se escorreita a sentença atacada, que julgou 

procedente o pedido, amparada na conclusão do laudo pericial psiquiátrico 

elaborado por perito psiquiatra do Departamento Médico Judiciário deste 

Tribunal de Justiça, o qual apontou que a requerida padece de Retardo 

Mental Moderado, patologia que a incapacita total e definitivamente para o 

exercício dos atos da vida civil - conclusão esta, aliás, que só veio a 

corroborar o laudo médico que instruiu a inicial, firmado por neurologista. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065361024, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 19/11/2015). Com efeito, os documentos anexados 

aos autos e a oitiva da requerente, bem ainda a impossibilidade de se 

realizar a entrevista, comprovam que a interditanda sofre das doenças 

descritas na inicial, apresentando incapacidade total e permanente para os 

atos da vida civil, sobretudo, no que diz respeito à capacidade de reger 

seu patrimônio e assinar documentos. Portanto, diante da comprovação 

das necessidades especiais da interditanda nos autos, constata-se que 

ele deve ser interditada. Desse modo, verifico que o pedido contido na 

exordial merece acolhimento, uma vez que ficou demonstrado que a 

interditanda é totalmente incapaz de gerenciar seus interesses da vida 

civil. Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, razão pela qual DECRETO a interdição da Sra. Elizabete 

Silva de Paula, DECLARANDO-A incapaz de exercer pessoalmente de 

praticar todos os atos da vida civil, inclusive, emprestar, transigir, dar 

quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou 

praticar os atos de mera administração, em conformidade com o artigo 

1767, inciso I, do Código de Direito Civil Brasileiro. Para tanto, nomeio a 

Sra. Nirce de Paula Silva como sua curadora, mediante compromisso legal, 

nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC. Sem condenação em custas. 

Após, publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal 

de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 

onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e 

no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e 

lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com 

fundamento no art. 755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento do 

interditado.Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Oficie-se à Secretaria de Saúde 

desta cidade para que providencie, com a máxima urgência, os exames e 

consultas médicas necessários à interditada Sra. Elizabete Silva de Paula, 

diante do seu quadro esquizofrênico, devendo contactar sua curadora 

Sra. Nirce de Paula Silva informando das datas e horários agendados, bem 

como providenciar a locomoção até a cidade de Cuiabá ou para o local em 

que será realizado. Publicada em audiência .Registre-se e 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, KATIA FERNANDA 

PEREIRA MORETTI, digitei. Mirassol d'Oeste/MT, 13 de setembro de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-23.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (REQUERENTE)

DANILO CEZAR OCHIUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15068816, 

procedo com a expedição de intimação dos advogados das partes acerca 

da R. Decisão de Id 5168439, mais precisamente para que a parte 

executada quite o valor em relação à liquidação do valor remanescente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%. Para constar lavrei 

a presente. Mirassol D’Oeste, 17 de setembro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

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: 22/01/2019 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, 17 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000341-03.2017.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

JUVENCIO RIBEIRO NUNES JUNIOR (REQUERENTE)

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DE SOUZA DIAS (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de Incidentes de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica Inversa movida por JUVENCIO RIBEIRO NUNES JUNIOR em 

desfavor de WESLEY DE SOUZA DIAS. Instado, o demandado deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar manifestação. Em seguida, a 

requerente pugnou pelo deferimento do pleito. É o breve relato. Decido. 

Volvendo os olhos à análise do pedido, estamos diante de um caso 

acolhido pela doutrina e pelos nossos tribunais superiores, que trazem em 

seu bojo as fundamentações cabíveis que detalham a possibilidade de 

ocorrência da desconsideração de personalidade jurídica inversa, sendo 

tais qualificações semelhantes à de desconsideração da personalidade 

jurídica prevista no art. 133 e seguintes do novo diploma processual civil. 

No entanto, é oportuno proceder com a análise do pleito nos moldes do 

raciocínio empregado em relação à desconsideração tratada 

expressamente em nosso ordenamento jurídico, sendo assim, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e doutrina tem diferenciado 

a teoria maior da teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica. De 

acordo com a primeira, a regra da desconsideração da personalidade 

jurídica inversa não pode ser aplicada diante da mera demonstração de 

estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas 

obrigações. Exige-se, além da prova da insolvência, a demonstração de 

desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração) ou a 

demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da 

desconsideração). Já a segunda, teoria menor da desconsideração, a 

regra da desconsideração da personalidade jurídica inversa pode ser 

aplicada diante de mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o 

pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de 

desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para a teoria menor, o 

risco empresarial normal inerente às atividades econômicas não pode ser 

suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos 

sócios ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta 

administrativa proba. Acerca dessa distinção, destacando, inclusive, ser a 

teoria maior a regra em nosso ordenamento, destacou o STJ que: “STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no 

AREsp 579313 SP 2014/0210504-5 (STJ) Data de publicação: 10/11/2014 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ARTIGO 535 , DO CPC . ALEGADA VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

JULGAMENTO CLARO E FUNDAMENTADO. PERSONALIDADE. 

DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REVISÃO 

NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 

1. Não há falar em violação do artigo 535 , do CPC , porquanto observa-se 

que o Tribunal estadual decidiu a lide de maneira clara e fundamentada, 

com aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. 2. Entendendo a 

instância de origem não comprovada a existência de locupletamento ou 

fraude que pudesse ensejar a desconsideração inversa, no presente 

caso, o reexame da matéria de fato em grau de recurso especial encontra 

óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1236916 RS 2011/0031160-9 (STJ) Data 

de publicação: 28/10/2013 Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO 

INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. 

COMPANHEIRO LESADO PELA CONDUTA DO SÓCIO. ARTIGO 

ANALISADO: 50 DO CC/02 . 1. Ação de dissolução de união estável 

ajuizada em 14.12.2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, 

concluso ao Gabinete em 08.11.2011. 2. Discute-se se a regra contida no 

art. 50 do CC/02 autoriza a desconsideração inversa da personalidade 

jurídica e se o sócio da sociedade empresária pode requerer a 

desconsideração da personalidade jurídica desta. 3. A desconsideração 

inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da 

autonomia patrimonial da sociedade para, contrariamente do que ocorre na 

desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente 

coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa 

jurídica por obrigações do sócio controlador. 4. É possível a 

desconsideração inversa da personalidade jurídica sempre que o cônjuge 

ou companheiro empresário valer-se de pessoa jurídica por ele controlada, 

ou de interposta pessoa física, a fim de subtrair do outro cônjuge ou 

companheiro direitos oriundos da sociedade afetiva. 5. Alterar o decidido 

no acórdão recorrido, quanto à ocorrência de confusão patrimonial e 

abuso de direito por parte do sócio majoritário, exige o reexame de fatos e 

provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 6. Se as 

instâncias ordinárias concluem pela existência de manobras arquitetadas 

para fraudar a partilha, a legitimidade para requerer a desconsideração só 

pode ser daquele que foi lesado por essas manobras, ou seja, do outro 

cônjuge ou companheiro, sendo irrelevante o fato deste ser sócio da 

empresa. 7. Negado provimento ao recurso especial” (negritos nossos) 

Destarte, entendo que o pedido de aplicação de desconsideração da 

pessoa jurídica inversa não se apresenta congruente com a realidade 

fática vivenciada nos autos, mormente porque até o momento não fora 

aportado aos autos documentações hábeis que comprovem os atos 

fraudulentos do executado no tocante à transferência dos seus bens, por 

ora, inexistentes, para a empresa indicada. A Lei n. 10.406/02, em seu 

artigo 50, nos trouxe à luz de interpretações jurisprudenciais o raciocínio 

da hipótese de desconsideração da personalidade jurídica inversa, in 

verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, 

pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público 

quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e 

determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 

particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” (negritos 

nossos) No caso em apreço, entendo inaplicáveis os efeitos do art. 50 do 

Código Civil vigente, inexistindo quaisquer teorias a serem adotadas em 

face da presente execução, tendo em vista que o exequente quedou-se 

apenas em alegações carecidas de fundamentações jurisprudenciais, bem 

como de dispositivos que configurem o intuito de possível 

desconsideração de personalidade jurídica inversa. Pois bem. Assim, na 

interpretação do artigo 50 do nosso Código Civil de 2002, somente a 

inexistência de bens passíveis de penhora não configuram a possibilidade 

do procedimento de desconsideração de forma inversa, sendo necessário 

para tanto, nítida má fé e documentos probatórios de desvios de finalidade 

ou de confusão patrimonial. O raciocínio desenvolvido nas linhas 

anteriores encontra igual amparo em julgados dos Tribunais Pátrios: 

“TRT-2 - AGRAVO DE PETICAO AP 02538002319985020074 SP 

02538002319985020074 A20 (TRT-2) Data de publicação: 01/09/2015 

Ementa: DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. A 

declaração de desconsideração inversa da personalidade jurídica é 

possível quando verificada a transferência do patrimônio pessoal do sócio 

para a pessoa jurídica, com a finalidade de esvaziar o seu patrimônio 

pessoal e ocultá-lo de terceiros, sendo um instrumento eficaz para 

combater a dilapidação patrimonial. TRT-4 - Agravo De Petição AP 

00013369620125040029 RS 0001336-96.2012.5.04.0029 (TRT-4) Data de 

publicação: 10/11/2015 Ementa: AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE. 

DESCONSIDERAÇÃO INVERSADA PERSONALIDADE JURÍDICA. Hipótese 

em que inexiste nos autos prova de que o executado se desfez do 

patrimônio passível de constrição e o investiu na integralização do capital 

social de empresas diversas (confusão patrimonial), com o objetivo de 

burlar os créditos da exequente, não havendo, por isso, cogitar da 

aplicação da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica. 

Provimento negado. TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 20150020065015 

(TJ-DF) Data de publicação: 30/06/2015 Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 

1 - A doutrina e a jurisprudência admitem a chamada desconsideração 

inversa da personalidade jurídica, consistente no levantamento da 

autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de que seus bens 

respondam por dívidas assumidas pessoalmente pelos sócios, se estiver 

comprovada a transferência de bens do sócio para a pessoa jurídica com 

o objetivo de fraudar interesses de terceiros. 2 - A simples inexistência de 

bens penhoráveis em nome da executada não é suficiente para a 

desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois trata-se de 

medida excepcional que exige a presença dos requisitos enumerados no 

art. 50 do Código Civil de desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3 

- Recurso conhecido e improvido” (negritos nossos) Diante de todo o 

exposto, ausentes os requisitos para o procedimento perseguido, 

INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. 

Translade-se cópia da presente decisão aos autos principais, com a 

remessa do presente feito ao arquivo, caso não apresentado recurso. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000085-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

ACACIO FIGUEIREDO DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000085-26.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ACACIO FIGUEIREDO DE 

MELO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Autos nº 

1000085-26.2018.8.11.0011 Vistos. Em que pese os autos tenham-me 

vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que não houve ainda 

decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, razão pela qual 

passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se cuidar de relação 

de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Desta feita, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 33, da Lei 9.099/95 Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 

(quinze) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Com o transcurso do 

prazo, CONCLUSOS para designação de solenidade instrutória ou 

julgamento antecipado. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de 

setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000437-18.2017.8.11.0011. REQUERENTE: FABIANA MOURA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo 

rito da Lei 9.099/95, em que a requerente FABIANA MOURA DE SOUZA – 

promove em desfavor de VIVO S.A., sob o fundamento de que houve 

negativação indevida em seu nome no valor de R$181,88 (Cento e Oitenta 

e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos), incluído pelo contrato 

nº.0266158851. Contudo, alega que não reconhece a procedência. Pleiteia 

exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

indenização pelos danos morais. Citada a ré compareceu em audiência de 

conciliação que restou infrutífera, e apresentou contestação. No mérito 

aduziu pela existência de relação jurídica constante em contratação de 

produto com utilização regular do serviço e inadimplemento da autora. Em 

sede de impugnação, a autora rechaçou a contestação. Os autos vieram 

conclusos. É o breve relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Ab initio, opino pelo deferimento dos benefícios da Justiça 

Gratuita diante da situação de insuficiência de recursos para arcar com as 

custas e despesas processuais, à luz da Lei 1050/60. A controvérsia 

refere-se exclusivamente à negativação indevida do nome do autor, sendo 

certo que não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, 

merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do 

NCPC. DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS Conforme se depreende das 

argumentações e documentação acostada aos autos, de um lado a autora 

aduz que seu nome foi incluído indevidamente em órgão de proteção ao 

crédito, sem respaldo legal; de outro lado a empresa ré arguiu que houve 

uma contratação de produtos sem o devido pagamento. No que tange à 

indicada negativação incluída nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se 

que por dívida inexistente. A ré apresentou sua defesa pautada 

exclusivamente em alegações, sem juntar qualquer documento, áudio, ou 

outra prova capaz de comprovar os fatos que indica. Embora tenha 

mencionado sobre a demonstração por telas sistêmicas, não apresentou 

nenhuma tela de sistema. Nesta linha de raciocínio, não demonstrou que 

houve qualquer efetiva contratação de produto por parte da autora. 

Claramente que sem as devidas provas, quaisquer que sejam, tais como 

contrato com a assinatura da autora, contratação mediante gravação do 

atendimento ou outro meio hábil a provar existência de uma relação jurídica 

devidamente contratada, considera-se como não contratado o serviço. 

Portanto, pela relação de consumo a considerar a ré como fornecedora de 

produtos, torna-se responsável por providenciar meios de bem tratar os 

consumidores vinculados a si nos ditames do art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente 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. 

(...)”. Neste compasso, a ré não apresentou nenhum documento que 

comprova uma existência de débito para fins de negativação como a que 

foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu 

prova de qualquer inadimplência. Consequência da hipossuficiência de 

todos os consumidores, bem como da maior facilidade em produzir prova 

contrária advinda da ré; deveria ter, ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz 

à demonstrar a mencionada contratação de produtos pela autora, mas 

isto, não cumpriu fazê-lo. Destarte, a Requerente trouxe aos autos 

documentos e fatos que comprovam suas alegações; tudo a corroborar 

com a exordial visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: 

“TJMG – Apelação Cível AC 10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da 

publicação: 16/09/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É 

ilícita a conduta da empresa de telefonia que insere o nome do consumidor 

em cadastro restritivo se ausente prova de contratação de seus serviços. 

Cabe à empresa o dever de cautela e aferição dos documentos que lhe 

são apresentados no momento da contratação. A inexistência de prova da 

contratação enseja a declaração de inexistência da dívida, imposição de 

exclusão da negativação do nome do consumidor dos cadastros 

restritivos e imposição dos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à 

instauração da demanda.” Portanto, indevida a negativação realizada em 

nome da autora pela ausência de comprovação da efetiva contratação de 

serviços; sendo que, conclusivamente, merece ter seu nome 

definitivamente excluído junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim 

como declarada a inexigibilidade dos débitos. DO DANO MORAL Por sua 

vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes 

os transtornos causados pela negativação indevida realizada pela ré. 

Saliente-se que o autor comprovou: o ato ilícito praticado pela ré quando 

cobrou e negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe 

prejudicou a honra; e, o nexo entre esta conduta da ré ao prejuízo do 

autor. Certo que está configurada a responsabilidade da ré pela inscrição 

indevida oriunda de inexistente inadimplência. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, multifacetário e 

ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, 
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ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “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, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora 

de telefonia, indico a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 

declaração de nulidade da cobrança dos débitos objeto da demanda com 

exclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à 

indenização a título de danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

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. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 05 de setembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000461-46.2017.8.11.0011. REQUERENTE: SELMA MUQUISSAI RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida 

por SELMA MUQUISSAI RAMOS em desfavor de VIVO S.A., sob o 

fundamento de uma negativação indevida realizada pela empresa ré no 

valor de R$ 104,97 (Cento e quatro reais e noventa e sete centavos) sob 

seu desconhecimento. Pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, 

exclusão do nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como 

indenização por danos morais. Realizada audiência de conciliação, não 

logrou êxito. Em sede de contestação, preliminarmente, a ré aduziu pela 

ausência de comprovante de residência; no mérito apresentou contrato 

assinado nº 0245216503com indicação de ter sido celebrado pela autora, 

juntamente com extratos de ligações e telas de sistema interno, também 

apontou para a linha de telefone (65) 9.9906-8611; arguiu pela litigância de 

má-fé e inexistência de danos morais. Impugnada a contestação, a autora 

rechaçou a assinatura constante do contrato. É o breve o relatório, em 

que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Opino pela concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à negativação indevida do nome da autora, sendo certo 

que não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, 

merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do 

NCPC. PRELIMINAR Inicialmente, o comprovante de residência faz prova 

somado à declaração de endereço apresentada pela autora. Assim sendo, 

afastada a preliminar. MÉRITO Primeiramente oportuno registrar que o 

cerne da questão refere-se à uma suposta negativação de valor indevido 

em nome da autora diante da suposta ausência de contratação em 

qualquer produto disponibilizado pela ré. Relata a autora total 

desconhecimento da dívida. Pela análise do acervo documental acostado 

aos autos, tem-se de uma lado a autora que alega não possuir qualquer 

relação jurídica com a ré. De outra banda, a ré indicando que a requerente 

possuía uma linha de telefonia, devidamente contratada e utilizada sendo 

diante de inadimplemento com a utilização do serviço demonstrada pelas 

telas do sistema da ré, houve cobrança de fatura. Neste sentido, em 

exame à defesa apresentada pela ré, ante a apresentação da 

contestação com contrato devidamente assinado pela autora, 

comprova-se a existência de relação jurídica entre as partes. Juntamente, 

a ré comprovou pelo seu sistema, a normal disponibilização do serviço de 

linha telefônica. Também juntou extratos das ligações realizadas pela linha 

telefônica durante meses e com bastante frequência. Em que pese a 

tentativa de afastar o reconhecimento da assinatura do contrato 

apresentado, claramente que as letras, pela maneira da escrita no 

documento, são idênticas à assinatura que consta do documento de 

identidade da autora. Certamente que este documento de identidade foi 

assinado com toda validade e veracidade, inclusive apresenta fé pública 

pela sua formação perante Órgão de Identificação Civil. Isto afasta a 

necessidade de qualquer perícia. No mais, toda a prova ilustrada nesta 

demanda, conduz à veracidade e efetividade na contratação do serviços 

pela autora e normalmente utilizado. Certo é que este conjunto probatório, 

comprova que a assinatura é concretamente da autora e que se utilizou da 

linha telefônica por meses a fio. Porém, ao quedar-se inadimplente, 

ensejou na cobrança dos valores com a negativação de seu nome, tudo 

em consonância com o contrato firmado. Em suma, as alegações 

presentes na exordial no sentido de desconhecer o produto contratado, 

sua assinatura efetiva no contrato, assim como os extratos de ligações 

apresentadas, formam um conjunto probatório enfático para demonstrar a 

efetividade de que houve um serviço fornecido pela ré à autora. Isto torna 

totalmente desnecessária a perícia grafotécnica. Consigne-se 

jurisprudência: “TJ-MG - Apelação Cível AC 10707130273196001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 24/03/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 
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direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.”. E “TJ-MG - Apelação Cível AC 10672120172255001 MG (TJ-MG) 

Data de publicação: 25/02/2015 Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO 

IMPROVIDO. A teor do inciso I do artigo 333 do Código de Processo Civil , à 

autora incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo 

inadimplência da autora perante a instituição financeira, em razão do não 

pagamento do contrato firmado, a negativação de seu nome configura 

exercício regular de direito.”. Conclusivamente, não há como se declarar 

indevido o valor cobrado, tampouco indenizatória a conduta da ré. No que 

tange a má-fé da autora, não houve provas suficientes a ensejar conduta 

dolosa com o fim de locupletar-se indevidamente. Neste sentido: “TJ-MG – 

Apelação Cível AC 10183120180017001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

16/09/2013 Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

FATURA EM ABERTO EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA 

DE PAGAMENTO. ANOTAÇÃO CADASTRAL. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. RESSARCIMENTO NEGADO QUE SE CONFIRMA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. Ausente a prova de pagamento da fatura 

ensejadora da negativação, não há se falar em dano moral decorrente de 

inscrição do nome da parte no órgão de proteção ao crédito. Deve ser 

afastada a condenação da parte nas penas de litigância de má-fé se a 

mesma está apenas exercendo seu direito, não produzindo qualquer 

manifestação ao ato que se insira nas hipóteses contempladas no art.17 

do CPC.”. Conclusivamente, inaplicável a litigância de má-fé. PEDIDO 

CONTRAPOSTO Em acolhimento ao pedido contraposto, há que se 

considerar a fatura de R$104,97 (cento e quatro reais e noventa e sete 

centavos), com a cobrança por esta via e prosseguimento nos atos 

ulteriores condizentes ao título. A fatura foi apresentada e em 

contraposição não houve prova de sua quitação. Sendo assim, opino pelo 

acolhimento do pedido. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido formulado pela 

autora, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, em fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Concernente ao pedido 

contraposto, converta-se a presente demanda para fins de cobrança da 

fatura em atraso nos termos dos demonstrativos apresentados junto à 

contestação, tornando a autora réu neste feito. Opino pela ausência de 

condenação da 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. Remeto à apreciação 

da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 05 de setembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga 

Vistos etc. Homologo o Projeto de Sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no artigo 487, I do 

Novo Código de Processo Civil, acatando a opinião do(a) Juiz(a) Leigo(a). 

Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Sem custas 

ou honorários, nesta fase, inexistente litigância de má-fé. Nada sendo 

requerido, ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000059-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000059-28.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA JOSE DE JESUS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente MARIA 

JOSE DE JESUS – promove em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., 

sob o fundamento de que houve negativação indevida em seu nome no 

valor de R$160,49 (Cento e sessenta reais e quarenta e nove centavos). 

Contudo, alega que não reconhece a procedência. Pleiteia exclusão de 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização 

pelos danos morais. Citada a ré compareceu em audiência de conciliação 

que restou infrutífera, e apresentou contestação. Em preliminar arguiu pela 

inépcia da inicial por falta de interesse de agir e ausência de documento 

original da negativação. No mérito aduziu pela existência de relação 

jurídica entre as partes e inadimplemento da autora, sendo que também 

repulsou o documento de negativação apresentado pela autora. Deferida 

tutela antecipada. A autora, em sede de impugnação, rechaçou a 

contestação. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Ab initio, opino pelo 

deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita diante da situação de 

insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas 

processuais. A controvérsia refere-se exclusivamente à negativação 

indevida do nome do autor, sendo certo que não demanda dilações 

probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o julgamento 

antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. PRELIMINARES 

Diferentemente do alegado pela empresa ré, não há ausência de interesse 

processual, posto que os argumentos da autora, juntamente com o 

documento de negativação apresentado, demonstram o efetivo interesse 

em ter seu nome excluído em rol de inadimplentes por uma dívida que alega 

não possuir. Em nenhum momento a autora indica que possuiu qualquer 

relação com a ré, tampouco que houve o cancelamento do produto. De 

qualquer sorte, a tese de falta de interesse processual se confunde com o 

próprio mérito, sendo que será posteriormente analisado juntamente ao 

objeto da ação. No que concerne ao documento original de negativação, 

tem-se que a certidão juntada aos autos está repleta de validade para fins 

de comprovar a negativação. Com emissão on line, a certidão consta o 

endereço eletrônico pelo qual foi extraída, sendo certo que se trata de 

empresa vinculada ao sistema Boa Vista SCPC. Sendo assim, rechaçadas 

todas as teses de preliminares aventadas. MÉRITO Conforme se 

depreende das argumentações e documentação acostada aos autos, de 

um lado a autora aduz que seu nome foi incluído indevidamente em órgão 

de proteção ao crédito, sem respaldo legal; de outro lado a empresa ré 

arguiu que houve uma contratação de produtos sem o devido pagamento. 

No que tange à indicada negativação incluída nos órgãos de proteção ao 

crédito, tem-se que por dívida inexistente. A ré apresentou sua defesa 

pautada exclusivamente em alegações, sem juntar qualquer documento, 

áudio, ou outra prova capaz de comprovar os fatos que indica. Embora 

tenha mencionado sobre a demonstração por telas sistêmicas, não 

apresentou nenhuma tela de sistema. Nesta linha de raciocínio, não 

demonstrou que houve qualquer efetiva contratação de produto por parte 

da autora. Claramente que sem as devidas provas, quaisquer que sejam, 

tais como contrato com a assinatura da autora, contratação mediante 

gravação do atendimento ou outro meio hábil a provar existência de uma 

relação jurídica devidamente contratada, considera-se como não 

contratado o serviço. Portanto, pela relação de consumo a considerar a ré 

como fornecedora de produtos, torna-se responsável por providenciar 

meios de bem tratar os consumidores vinculados a si nos ditames do art. 

14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente 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. 

(...)”. Neste compasso, a ré não apresentou nenhum documento que 

comprova uma existência de débito para fins de negativação como a que 

foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu 

prova de qualquer inadimplência. Consequência da hipossuficiência de 

todos os consumidores, bem como da maior facilidade em produzir prova 

contrária advinda da ré; deveria ter, ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz 

à demonstrar a mencionada contratação de produtos pela autora, mas 

isto, não cumpriu fazê-lo. Destarte, a Requerente trouxe aos autos 

documentos e fatos que comprovam suas alegações; tudo a corroborar 

com a exordial visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: 

“TJMG – Apelação Cível AC 10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da 

publicação: 16/09/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É 

ilícita a conduta da empresa de telefonia que insere o nome do consumidor 

em cadastro restritivo se ausente prova de contratação de seus serviços. 

Cabe à empresa o dever de cautela e aferição dos documentos que lhe 

são apresentados no momento da contratação. A inexistência de prova da 
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contratação enseja a declaração de inexistência da dívida, imposição de 

exclusão da negativação do nome do consumidor dos cadastros 

restritivos e imposição dos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à 

instauração da demanda.” Portanto, indevida a negativação realizada em 

nome da autora pela ausência de comprovação da efetiva contratação de 

serviços; sendo que, conclusivamente, merece ter seu nome 

definitivamente excluído junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim 

como declarada a inexigibilidade dos débitos. DO DANO MORAL Por sua 

vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes 

os transtornos causados pela negativação indevida realizada pela ré. 

Saliente-se que a autora comprovou: o ato ilícito praticado pela ré quando 

cobrou e negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe 

prejudicou a honra; e, o nexo entre esta conduta da ré ao prejuízo do 

autor. Certo que está configurada a responsabilidade da ré pela inscrição 

indevida oriunda de inexistente inadimplência. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, multifacetário e 

ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, 

ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “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, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora 

de telefonia, indico a indenização em R$3.000,00 (três mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 

declaração de nulidade da cobrança dos débitos objeto da demanda com 

exclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à 

indenização a título de danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

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. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 10 de setembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

DIUGUEMES SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000063-65.2018.8.11.0011. REQUERENTE: DIUGUEMES SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente 

DIUGUEMES SOARES DA SILVA – promove em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., sob o fundamento de que houve negativação indevida em 

seu nome no valor de R$233,61 (duzentos e trinta e três reais e sessenta 

e um centavos), indicada pelo contrato nº. 0294395641. Contudo, alega 

que não reconhece a procedência. Pleiteia exclusão de seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização pelos danos 

morais. Citada a ré compareceu em audiência de conciliação que restou 

infrutífera, e apresentou contestação. Em preliminar arguiu pela inépcia da 

inicial por ausência de reclamação administrativa. No mérito aduziu pela 

existência de relação jurídica entre as partes e inadimplemento da autora. 

Deferida tutela antecipada. Em sede de impugnação, a autora rechaçou a 

tese da ré, pugnando pela procedência do pedido inicial. Os autos vieram 

conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Ab initio, opino pelo deferimento dos benefícios da Justiça 

Gratuita diante da situação de insuficiência de recursos para arcar com as 

custas e despesas processuais. A controvérsia refere-se exclusivamente 

à negativação indevida do nome do autor, sendo certo que não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o 

julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. 

PRELIMINAR Diferentemente do alegado pela empresa ré, não há inépcia 

da inicial, posto que os argumentos da autora, juntamente com o 

documento de negativação apresentado, demonstram interesse 

processual e a necessidade de solução pelas vias judiciais. Ademais, pela 

aplicação do princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional nos 

termos do art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal; somado à Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia-Geral das 

Nações Unidas (ONU), em 10.12.1948, que dispõe expressamente: “VIII. 

Todo homem tem direito a receber, dos tribunais nacionais competentes, 

remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe 

sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei”; prossegue-se na 

presente demanda para a apreciação jurisdicional e sem qualquer 

pré-requisito administrativo. Sendo assim, rechaçada a preliminar 

aventada. MÉRITO Conforme se depreende das argumentações e 

documentação acostada aos autos, de um lado o autor aduz que seu 
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nome foi incluído indevidamente em órgão de proteção ao crédito, sem 

respaldo legal; de outro lado a empresa ré arguiu que houve uma 

contratação de produtos sem o devido pagamento ou que houve a 

contratação por meio de um indivíduo fraudulento. No que tange à indicada 

negativação incluída nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se que por 

dívida inexistente. A ré apresentou sua defesa pautada exclusivamente 

em alegações, sem juntar qualquer documento, áudio, ou outra prova 

capaz de comprovar os fatos que indica. Embora tenha mencionado sobre 

os documentos “em anexo”, nada foi apresentado acostado à sua defesa. 

Nesta linha de raciocínio, não demonstrou que houve qualquer efetiva 

contratação de produto por parte do autor. Claramente que sem as 

devidas provas, quaisquer que sejam, tais como contrato com a 

assinatura do autor, contratação mediante gravação do atendimento ou 

outro meio hábil a provar existência de uma relação jurídica devidamente 

contratada, considera-se como não contratado o serviço. Portanto, pela 

relação de consumo a considerar a ré como fornecedora de produtos, 

torna-se responsável por providenciar meios de bem tratar os 

consumidores vinculados a si nos ditames do art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente 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. 

(...)”. Neste compasso, a ré não apresentou nenhum documento que 

comprova uma existência de débito para fins de negativação como a que 

foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu 

prova de qualquer inadimplência. Consequência da hipossuficiência de 

todos os consumidores, bem como da maior facilidade em produzir prova 

contrária advinda da ré; deveria ter, ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz 

à demonstrar a mencionada contratação de produtos pela autora, mas 

isto, não cumpriu fazê-lo. Destarte, o Requerente trouxe aos autos 

documentos e fatos que comprovam suas alegações; tudo a corroborar 

com a exordial visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: 

“TJMG – Apelação Cível AC 10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da 

publicação: 16/09/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É 

ilícita a conduta da empresa de telefonia que insere o nome do consumidor 

em cadastro restritivo se ausente prova de contratação de seus serviços. 

Cabe à empresa o dever de cautela e aferição dos documentos que lhe 

são apresentados no momento da contratação. A inexistência de prova da 

contratação enseja a declaração de inexistência da dívida, imposição de 

exclusão da negativação do nome do consumidor dos cadastros 

restritivos e imposição dos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à 

instauração da demanda.”. Além desta exposição, arguiu pela aplicação 

da Súmula 385 do STJ, sendo que a primeira e única negativação, fora a 

realizada pela empresa ré. Portanto, indevida a negativação realizada em 

nome do autor pela ausência de comprovação da efetiva contratação de 

serviços; sendo que, conclusivamente, merece ter seu nome 

definitivamente excluído junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim 

como declarada a inexigibilidade dos débitos. DO DANO MORAL Por sua 

vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes 

os transtornos causados pela negativação indevida realizada pela ré. 

Saliente-se que a autora comprovou: o ato ilícito praticado pela ré quando 

cobrou e negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe 

prejudicou a honra; e, o nexo entre esta conduta da ré ao prejuízo do 

autor. Certo que está configurada a responsabilidade da ré pela inscrição 

indevida oriunda de inexistente inadimplência. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, multifacetário e 

ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, 

ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “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, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora 

de telefonia, indico a indenização em R$3.000,00 (três mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 

declaração de nulidade da cobrança dos débitos objeto da demanda com 

exclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à 

indenização a título de danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

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. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 10 de setembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

TAMIRIS MARIA DA SILVA DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000064-50.2018.8.11.0011. REQUERENTE: TAMIRIS MARIA DA SILVA DE 

FRANCA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente TAMIRIS 

MARIA DA SILVA DE FRANCA – promove em desfavor de VIVO S.A. sob 

o fundamento de que houve negativação indevida em seu nome no valor 

de R$184,80 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), incluído 

pelo contrato nº. 0293121133, sendo que desconhece qualquer dívida. 

Pleiteia exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como indenização pelos danos morais. Citada a ré compareceu em 

audiência de conciliação que restou infrutífera, e apresentou contestação. 

Em preliminar arguiu ausência de documento original quanto à negativação. 

No mérito aduziu pela contratação de serviços pela autora que restou em 

débitos ou que seja reconhecida a fraude de terceiros na contratação; 

rechaçou a indenização por danos morais. Em sede de impugnação, a 

autora rechaçou a tese da ré. Os autos vieram conclusos. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Ab initio, 

opino pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita diante da 

situação de insuficiência de recursos para arcar com as custas e 

despesas processuais. A controvérsia refere-se exclusivamente à 

negativação indevida do nome da autora, sendo certo que não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o 

julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. 

PRELIMINAR CERTIDÃO DE NEGATIVAÇÃO Diferentemente do alegado 

pela empresa ré, considera-se o documento juntado à exordial como 

original de negativação. A certidão juntada aos autos está repleta de 

validade para fins de comprovar a negativação, posto que emitida on line, 

na certidão consta o endereço eletrônico pelo qual foi extraída, sendo 

certo que se trata de empresa vinculada ao sistema Boa Vista SCPC. 

Sendo assim, rechaçada a preliminar aventada. MÉRITO Conforme se 

depreende das argumentações e documentação acostada aos autos, de 

um lado a autora aduz que seu nome foi incluído indevidamente em órgão 

de proteção ao crédito sem respaldo legal; de outro lado a empresa ré 

arguiu que houve uma contratação de produtos sem o devido pagamento. 

No que tange à indicada negativação incluída nos órgãos de proteção ao 

crédito, tem-se que por dívida inexistente. A ré apresentou sua defesa 

pautada exclusivamente em alegações, sem juntar qualquer documento, 

áudio, ou outra prova capaz de comprovar os fatos que indica. Nesta linha 

de raciocínio, não demonstrou que houve qualquer efetiva contratação de 

produto por parte da autora, sendo que como tese de defesa apontou pela 

existência de diversos contratos anteriores que, atualmente, se encontram 

cancelado. Claramente que sem as devidas provas, quaisquer que sejam, 

tais como contrato com a assinatura da autora, contratação mediante 

gravação do atendimento ou outro meio hábil a provar existência de uma 

relação jurídica devidamente contratada, considera-se como não 

contratado o serviço. Portanto, pela relação de consumo a considerar a ré 

como fornecedora de produtos, torna-se responsável por providenciar 

meios de bem tratar os consumidores vinculados a si nos ditames do art. 

14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente 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. 

(...)”. Neste compasso, a ré não apresentou nenhum documento que 

comprova uma existência de débito para fins de negativação como a que 

foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu 

prova de qualquer inadimplência. Consequência da hipossuficiência de 

todos os consumidores, bem como da maior facilidade em produzir prova 

contrária advinda da ré; deveria ter, ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz 

à demonstrar a mencionada contratação de produtos pela autora, mas 

isto, não cumpriu fazê-lo. Destarte, a Requerente trouxe aos autos 

documentos e fatos que comprovam suas alegações; tudo a corroborar 

com a exordial visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: 

“TJMG – Apelação Cível AC 10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da 

publicação: 16/09/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É 

ilícita a conduta da empresa de telefonia que insere o nome do consumidor 

em cadastro restritivo se ausente prova de contratação de seus serviços. 

Cabe à empresa o dever de cautela e aferição dos documentos que lhe 

são apresentados no momento da contratação. A inexistência de prova da 

contratação enseja a declaração de inexistência da dívida, imposição de 

exclusão da negativação do nome do consumidor dos cadastros 

restritivos e imposição dos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à 

instauração da demanda.” Portanto, indevida a negativação realizada em 

nome da autora pela ausência de comprovação da efetiva contratação de 

serviços; sendo que, conclusivamente, merece ter seu nome 

definitivamente excluído junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim 

como declarada a inexigibilidade dos débitos. DO DANO MORAL Por sua 

vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes 

os transtornos causados pela negativação indevida realizada pela ré. 

Saliente-se que a autora comprovou: o ato ilícito praticado pela ré quando 

cobrou e negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe 

prejudicou a honra; e, o nexo entre esta conduta da ré ao prejuízo do 

autor. Certo que está configurada a responsabilidade da ré pela inscrição 

indevida oriunda de inexistente inadimplência. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, multifacetário e 

ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, 

ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “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, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora 

de telefonia, indico a indenização em R$3.000,00 (três mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 

declaração de nulidade da cobrança dos débitos objeto da demanda com 

exclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à 
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indenização a título de danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

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. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 10 de setembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JHON LENON GONCALVES HARRUDA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000484-55.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JHON LENON GONCALVES 

HARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS e DANOS MORAIS promovida por 

JHON LENON GONÇALVES ARRUDA em face de VIVO S.A, sob o 

fundamento de que a requerida incluiu indevidamente seu nome junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Pleiteia indenização por e danos morais. 

Conforme consta dos autos, em momento anterior à realização de 

audiência de conciliação, o autor apresentou petição com pedido de 

desistência em prosseguimento do feito. Sendo assim, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Novo Código de Processo Civil, opino 

pela extinção do processo. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 11 de 

setembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos, etc. Conforme 

bem preceitua o artigo 485, do Código de Processo Civil: “Art. 485 – O juiz 

não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da 

ação;” (...) Ora, no caso em tela verifica-se que o Reclamante desistiu da 

ação, e por consequência requereu a extinção do processo. Além disso, 

considerando ainda que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. Desta forma, não há motivos para 

que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que 

mais deveria ter interesse em seu término pediu a desistência da ação. 

Isto posto, e com fulcro no artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, ante o pedido de desistência, Homologando o 

Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

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

D’Oeste-MT, 17 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-75.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE CONCEICAO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000375-75.2017.8.11.0011. REQUERENTE: DIRCE CONCEIÇÃO DA SILVA 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por DIRCE CONCEIÇÃO DA 

SILVA SOUZA em face de VIVO S/A, sob o fundamento de que a 

requerida efetuou negativação indevida de seu nome junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito que desconhece a procedência por inexistir 

contratação de produto. Pleiteia a exclusão do nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais e materiais. 

A empresa ré compareceu em sede de audiência de conciliação, sendo 

que, conforme consta dos autos, a autora requereu a desistência da 

presente demanda diante do desinteresse no prosseguimento para fins de 

propositura em Justiça Comum, possibilitando realização de prova pericial 

em áudio apresentado junto à contestação. Sendo assim, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Novo Código de Processo Civil, somado 

ao Enunciado 90 do FONAJE, opino pela extinção do processo sem 

resolução de mérito. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 11 de setembro 

de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos, etc. Conforme bem 

preceitua o artigo 485, do Código de Processo Civil: “Art. 485 – O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação;” 

(...) Ora, no caso em tela verifica-se que o Reclamante desistiu da ação, e 

por consequência requereu a extinção do processo. Além disso, 

considerando ainda que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. Desta forma, não há motivos para 

que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que 

mais deveria ter interesse em seu término pediu a desistência da ação. 

Isto posto, e com fulcro no artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, ante o pedido de desistência, Homologando o 

Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

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

D’Oeste-MT, 17 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JHON LENON GONCALVES HARRUDA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000486-25.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JHON LENON GONCALVES 

HARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por 

JHON LENON GONCALVES HARRUDA em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A., sob o fundamento de que o banco réu efetuou 

negativação indevida de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito que desconhece a procedência. Pleiteia a exclusão do nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização por danos 

morais e materiais. Conforme consta dos autos, o autor requereu a 

desistência da presente demanda diante do desinteresse no 

prosseguimento do feito. Sendo assim, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “c”, do Novo Código de Processo Civil, somado ao Enunciado 90 do 

FONAJE, opino pela extinção do processo sem resolução de mérito. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 11 de setembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos, etc. Conforme bem preceitua o artigo 485, 

do Código de Processo Civil: “Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito 
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quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação;” (...) Ora, no caso em 

tela verifica-se que o Reclamante desistiu da ação, e por consequência 

requereu a extinção do processo. Além disso, considerando ainda que 

nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término pediu a desistência da ação. Isto posto, e com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, ante o pedido de desistência, Homologando o Projeto de 

Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

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

D’Oeste-MT, 17 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-07.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEUBLO SANTOS LEITE (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000386-07.2017.8.11.0011. REQUERENTE: DEUBLO SANTOS LEITE 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente - 

DEUBLO SANTOS LEITE – promove em desfavor de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS sob o fundamento de que 

constatou uma inclusão de negativação em seu nome, incluída pelo 

contrato nº.821220485, no valor de R$230,82 (duzentos e trinta reais e 

oitenta e dois centavos), sendo que desconhece o débito. Pleiteia a 

exclusão de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem 

como declaração de inexistência da dívida e indenização pelos danos 

morais. Citada a empresa requerida, compareceu em sede de audiência de 

conciliação que restou infrutífera. Posteriormente, apresentou contestação 

e, no mérito, arguiu que recebeu o crédito do autor em cessão pelo Banco 

do Brasil referente à um contrato de BB CREDITO 13º. SALÁRIO. 

Concedida tutela antecipada para determinar a imediata baixa do seu nome 

nos cadastros de inadimplência da SERASA e SPC. A autora não 

apresentou impugnação. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, 

em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Concernente à 

justiça gratuita, opino pelo deferimento diante da declaração de 

hipossuficiência econômico - financeira apresentada pelo Requerente, nos 

termos da Lei 1060/50. A controvérsia refere-se exclusivamente à 

negativação indevida do nome do autor, sendo certo que não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o 

julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. No 

mérito, o pedido inicial merece ser julgado procedente. DA INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS e CESSÃO DE CRÉDITO No que tange à indicada suposta 

existência de dívida do autor juntamente com a empresa ré, derivada de 

contrato de cessão de crédito que recebeu pelo Banco do Brasil, não 

prospera. Embora a ré tenha apresentado diversos documentos, tais 

como: Documento de Cessão de Crédito e alguns demonstrativos 

financeiros que indica serem de débitos do autor, não logrou provar; a 

uma que o autor efetivamente recebeu a informação quanto à cessão 

realizada, a duas que o autor possuía um débito junto ao Banco do Brasil, 

posto que nenhum contrato ou documento assemelhado fora apresentado. 

Diante da inexistência de demonstração efetiva do título de crédito ou 

outro crédito que tenha caracterizado a dívida, sendo que a empresa ré 

não comprovou ter sido celebrado qualquer negócio jurídico entre o autor 

e o banco que resultou no débito in comento cedido à empresa ré, não 

prospera os argumentos lançados na contestação. Nesta linha de 

raciocínio, ausente prova da relação jurídica entre o autor e o Banco do 

Brasil. Somado à isto, sabidamente que, ao receber um crédito em cessão, 

deveria a ré ter analisado a formalidade e veracidade do crédito que 

estava a receber. Tem-se por sua obrigação conduzir pela prudência na 

relação. Contudo, a Requerida não trouxe aos autos qualquer prova 

visando comprovar a legalidade no débito e seu inadimplemento. Pautou-se 

exclusivamente em alegações e telas de um eventual produto que foram 

elaboradas unilateralmente, sem constar sequer a assinatura do autor. 

Destaca-se que a responsabilidade da requerida é de natureza objetiva, 

nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, 

basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Por consequente, no caso em tela, o Requerente tratou de 

demonstrar que houve uma conduta ilegítima por parte da Requerida ao 

negativar seu nome sem existência de débitos. Em contrapartida, a cessão 

de crédito precisa ser cientificada ao devedor, consoante se destoa do 

artigo Art. 290 do Código Civil, a saber: “A cessão do crédito não tem 

eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por 

notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se 

declarou ciente da cessão feita.”. Contudo, em momento algum o autor foi 

cientificado da suposta cessão de créditos formalizada. Desta feita, 

restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto que a 

empresa requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar do Requerente - hipossuficiente em 

relação à reclamada - prova diabólica, pois não há como comprovar 

negativamente uma dívida. Constatada, então, a responsabilidade da ré, 

mister a declaração de inexistência do débito objeto desta demanda, com a 

exclusão do nome do requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito 

relacionados à este negócio jurídico inexistente. DO DANO MORAL No que 

concerne à responsabilidade da empresa ré passível de ensejar 

ressarcimento moral, opino pela procedência do pedido. O fornecedor, 

neste caso, a empresa ré que indica pela cessão de um crédito, falhou na 

sua prestação de serviços, uma vez que negativou o nome do autor sem 

qualquer respaldo financeiro. Observa-se, ainda, que em vista da 

responsabilidade da ré ser objetiva, com culpa presumida, o consumidor 

cumpriu corretamente seu dever de demonstrar o ato ilícito, o dano e o 

nexo de causalidade. Certo que está configurada a responsabilidade da 

Requerida pela inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa da Requerida em eximir-se 

da responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

“na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. Portanto, busca-se na espécie fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 281 de 456



de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma empresa de cobrança de 

grande porte, indico a indenização em R$3.000,00 (três mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial 

para: a) manter a exclusão do nome do autor junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito com declaração de inexistência de débito; b) 

condenar a empresa ré ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados no valor de R$3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação ao requerido 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). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 11 de setembro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-48.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL LONGONI COSTA (REQUERENTE)

VILMA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

MAYKELAINE LONGONI COSTA (REQUERENTE)

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RICARDO AMIZO (ADVOGADO(A))

FERREIRA FOTO E VIDEO - EIRELI - ME (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:8010604-48.2012.8.11.0011 REQUERENTE: MAYKELAINE 

LONGONI COSTA e outros (2) REQUERIDO: FERREIRA FOTO E VIDEO - 

EIRELI - ME 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 da correspondência devolvida e juntada ao Id. 

15371165. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 17 de 

setembro de 2018 MAYLA GIMENES DE MELO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-17.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (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:8010177-17.2013.8.11.0011 REQUERENTE:  SANDRA 

APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES 

LTDA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação 

das partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos 

presentes autos sob nº 434166-P, consoante determinado pela R. Decisão 

de ID. 15105612, 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, 17 de setembro 

de 2018 ORDALICE BARBIZANI PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000127-12.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NIZIA SEBASTIANA FREIRE REGIS (EXEQUENTE)

THIAGO REGIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (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:1000127-12.2017.8.11.0011 EXEQUENTE: NIZIA SEBASTIANA 

FREIRE REGIS 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 

requerida para que apresente novamente a petição e comprovante 

acostados aos Ids. 15238758 e 15238759, uma vez que com a migração 

para o PJE 2.0, ocorreu uma anomalia em alguns arquivos, o que está 

impossibilitando sua visualização. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 17 de setembro de 2018 MAYLA GIMENES DE MELO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-07.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

JOANA MOTA COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI 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:8010005-07.2015.8.11.0011 REQUERENTE: JOANA MOTA 

COELHO DE OLIVEIRA 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 434762-5, 

consoante determinado pela R. Decisão de ID. 15112511. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 17 de setembro de 2018 ORDALICE 

BARBIZANI PEREIRA

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 260366 Nr: 1977-84.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Roberto Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17414, Giselda de Andrade Rodrigues - 

OAB:17414-0

 Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 40, a qual consta que o réu não foi 

encontrado, o Ministério Público apresentou seu atual endereço à fl. 42, 

pugnando por nova tentativa de intimação para a realização de audiência 

de Suspensão Condicional do Processo, pelo que designo para o dia 

25/10/2018, às 11h10min.
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 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 23 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 260366 Nr: 1977-84.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Roberto Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17414, Giselda de Andrade Rodrigues - 

OAB:17414-0

 istos, etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 40, a qual consta que o réu não foi 

encontrado, o Ministério Público apresentou seu atual endereço à fl. 42, 

pugnando por nova tentativa de intimação para a realização de audiência 

de Suspensão Condicional do Processo, pelo que designo para o dia 

25/10/2018, às 11h10min.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 23 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260366 Nr: 1977-84.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Roberto Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17414, Giselda de Andrade Rodrigues - 

OAB:17414-0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 18 de julho de 2018, às 11h.

Autos n°: 260366

 PRESENTES: O Juiz de Direito e o representante do Ministério Público,

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Vistos, etc.

Abram-se vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre o teor da 

certidão de fl.40.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260366 Nr: 1977-84.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Roberto Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17414, Giselda de Andrade Rodrigues - 

OAB:17414-0

 Processo/CI nº 260366

Vistos, etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 40, a qual consta que o réu não foi 

encontrado, o Ministério Público apresentou seu atual endereço à fl. 42, 

pugnando por nova tentativa de intimação para a realização de audiência 

de Suspensão Condicional do Processo, pelo que designo para o dia 

25/10/2018, às 11h10min.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 23 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260366 Nr: 1977-84.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Roberto Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17414, Giselda de Andrade Rodrigues - 

OAB:17414-0

 PROCESSO/CÓD. Nº 260366

 Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, 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.

Verificando que, em tese, o acusado faz jus ao benefício estabelecido no 

art. 89 da Lei nº 9.099/95, DESIGNO audiência para proposta de 

suspensão condicional do processo para o dia 18/07/2018, às 11h00min.

Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá CITAR o 

acusado e indagá-lo 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 o 

ato.

Saliente-se que havendo recusa à proposta de suspensão condicional do 

processo, deverá o acusado apresentar resposta à acusação no prazo 

de 10 (dez) dias após referida audiência, por escrito, em consonância 

com art. 396 do CPP, devendo a parte acusada manter seu endereço 

sempre atualizado nos autos.

Acaso a parte ré não compareça à audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo, e não tenha declinado advogado no ato de 

citação, de imediato o feito irá para Defensoria Pública para apresentação 

de resposta à acusação.

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.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85884 Nr: 2485-04.2015.811.0086

 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: FdJGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL FERREIRA, brasileiro(a), 

convivente, Telefone 98 996048242. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 (Quinhentos e cinquenta reais e vinte e 

tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de que o NÃO RECONHECIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612. § 5º da CNGC-TJMT”. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimentos da GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS e R$ 

221,99 (Duzentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos), para 

fins da GUIA DE TAXA JUDICIÁRIA. 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 

e 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 de Nova Mutum, aos cuidados da CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlete Maria Rosa 

Kolodziej, digitei.

Nova Mutum, 14 de setembro de 2018

Marlete Maria Rosa Kolodziej Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115127 Nr: 1404-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SEBASTIÃO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 82108 Nr: 183-02.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA C BUSS TRANSPORTES ME, Carla 

Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48720 Nr: 4111-34.2010.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Martinelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON MARTINELLI, Cpf: 32042272191, 

Rg: 12574404, brasileiro(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 (Quinhentos e cinquenta reais e vinte e 

tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de que o NÃO RECONHECIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612. § 5º da CNGC-TJMT”. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimentos da GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS e R$ 

136,83 (Cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), para fins da 

GUIA DE TAXA JUDICIÁRIA. 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 e 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 de Nova Mutum, aos cuidados da CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlete Maria Rosa 

Kolodziej, digitei.

Nova Mutum, 14 de setembro de 2018

Marlete Maria Rosa Kolodziej Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85519 Nr: 2270-28.2015.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisabete de Fatima Gnoatto

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELISABETE DE FATIMA GNOATTO, CNPJ: 

10268573000154, Inscrição Estadual: 133605620. atualmente em local 

incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 17/06/2015.

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

ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA) em face de ELISABETE 

DE FATIMA GNOATTO, na quantia abaixo especificada, referente ao 
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débito de imposto ICMS, Aviso de Cobrança II: 121980, data: 03/10/2014, 

nº da CDA: 20151932, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20151932/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/02/2015

 - Valor Total: R$ 23.212,88 - Valor Atualizado: R$ 23.212,88 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº. 2270-28.2015.811.0086- Cód. 

85519Exequente: Fazenda Pública EstadualExecutado: Elisabete de Fátima 

Gnoatto - MeVistos.RECEBO a petição inicial, ao passo que preenchidos 

os requisitos do art. 282 do CPC. CITE-SE o executado para, no prazo de 

10 (dez) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a 

execução com oferecimento de bens à penhora.O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de trinta 30 (trinta) dias, contados 

da juntada do mandado de citação.Não pago o débito nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça fará a penhora de bens do (a) devedor 

(a), procedendo-se desde logo à avaliação, devendo este valor constar 

do termo ou auto de penhora.Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho 

utilizar-se dos benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os 

honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da 

causa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Nova Mutum /MT, 09 de 

outubro de 2015Luciana de Souza Cavar MorettiJuíza de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 14 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100129 Nr: 288-08.2017.811.0086

 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: Liamar Cristina de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelina Rodrigues Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELINA RODRIGUES GOMES DA 

SILVA, Cpf: 97803200168, Rg: 1355520, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

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

RESOLVO O MÉRITO DA AÇÃO com fulcro no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES todos pedidos 

formulados na exordial pela parte autora, tendo em vista que o requerente 

não se desincumbiu do ônus de demonstrar o seu direito.Assim, condeno 

o autor ao pagamento das custas e taxas judiciais.Após o trânsito em 

julgado e não executada a sentença no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 14 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80450 Nr: 3624-25.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSdS, GSdS, NSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FONTOURA SILVEIRA DA SILVA, Cpf: 

19113161091, Filiação: Guilherme Pithan da Silva e Ercília Silveira da Silva, 

data de nascimento: 15/01/1951, brasileiro(a), natural de Palmeira das 

Missões-RS, casado(a), motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 (Quinhentos e cinquenta reais e vinte e 

tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de que o NÃO RECONHECIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612. § 5º da CNGC-TJMT”. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimentos da GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS e R$ 

136,83 (Cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), para fins da 

GUIA DE TAXA JUDICIÁRIA. 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 e 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 de Nova Mutum, aos cuidados da CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlete Maria Rosa 

Kolodziej, digitei.

Nova Mutum, 14 de setembro de 2018

Marlete Maria Rosa Kolodziej Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76613 Nr: 238-84.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelmir Piovesan - ME (Piovesan Prestação de 

Serviços), Gelmir Piovessan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Aparecido de 

Souza - OAB:13.298

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GELMIR PIOVESAN - ME (PIOVESAN 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS), CNPJ: 14491527000170 e atualmente em 

local incerto e não sabido GELMIR PIOVESSAN, Cpf: 83162259991, Rg: 

21/R 2924281, 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: Trata-se de ação de execução movida por 

COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, CNPJ sob o n. 

26.529.420/0001-53 em desfavor GELMIR PIOVESAN ME, pessoa jurídica 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 285 de 456



de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 

14.491.527/0001-70 e GELMIR PIOVESAN, CPF sob nº 831.622.599-91 

haja vista que Os executados na condição de associados da Cooperativa 

exequente emitiram aos 21/03/2012 uma Cédula de Crédito Bancário nº 

B20231561-2 no valor de R$ 47.000,00, em 36 parcelas, ocorre que os 

executados em 20/07/2013 pararam de pagar o financiamento, em garantia 

a indigitada operação fora dado o seguinte bem; “COLHEITADEIRA SLC 

JHON DEER 1185, CHASSI 7500AD31316, ANO DE FABRICAÇÃO 2003, 

MODELO 2003, COR VERDE”, o saldo devedor dos Executados em 

13/01/2013 era de R$ 77.004,63

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 77.004,63 - Valor 

Atualizado: R$ 77.004,63 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº: 238-84.2014.811.0086 (Código 

76613)Exequente: Cooperativa de Crédito de livre Adm. de Associados 

Centro Norte do Mato Grosso – Sicredi Centro Norte Executado: Gelmir 

Piovesan ME e Gelmir PiovesanVistos.Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais.Citem-se os executados para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento do débito.Não havendo 

pagamento, cumpra-se na forma do artigo 652, §§ 1º e 5º, do Código de 

Processo Civil.Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, com fulcro no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, 

ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 652-A, parágrafo 

único, desse mesmo Código, importa na redução pela metade desse 

valor.No cumprimento do ato citatório, deverá ser o executado cientificado 

do que preceituam os artigos 736, 738, 745 e 745-A do Código de 

Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

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, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 14 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24473 Nr: 543-20.2004.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Paim Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDECIR PAIM FERREIRA, Cpf: 

51773333100, Rg: 800925, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 (Quinhentos e cinquenta reais e vinte e 

tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de que o NÃO RECONHECIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612. § 5º da CNGC-TJMT”. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimentos da GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS e R$ 

136,83 (Cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), para fins da 

GUIA DE TAXA JUDICIÁRIA. 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 e 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 de Nova Mutum, aos cuidados da CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlete Maria Rosa 

Kolodziej, digitei.

Nova Mutum, 14 de setembro de 2018

Marlete Maria Rosa Kolodziej Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51820 Nr: 2838-83.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

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

42827957604, brasileiro(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$ 7.469,07 (Sete mil e 

quatrocentos e sessenta e nove reais e sete 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: Trata-se de ação monitória movida por COOPERATIVA 

DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO 

GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, CNPJ sob o n. 26.529.420/0001-53 

em desfavor de Milton Pereira dos Santos, CPF nº 428.279.576-04, haja 

vista que o Requerido Milton firmou uma Cédula de Crédito Bancária 

cheque especial de n º CE 70233033 aos 29/08/2007, referente a conta 

corrente nº 90709-0, O Requerido movimentou a conta corrente desde a 

data da abertura da mesma. Ocorre que a partir de determinado momento 

este não mais movimentou a referida conta que mantinha junto a 

Cooperativa, deixando um débito no valor de R$ 2.734,06 ( dois mil 

setecentos e trinta e quatro reais e seis centavos) até a data de 

22/05/2009, quando o valor passou para o prejuízo da Cooperativa, o 

saldo devedor do Requerido até 22/09/2011 é de R$ R$ 7.469,07 ( sete mil 

quatrocentos e sessenta e nove reais e sete centavos.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a parte executada está em 

local incerto e não sabido, bem como a parte exequente e este juízo não 

lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja a 

mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.Em caso de 

inércia da executada no prazo previsto no artigo 335 do Código de 

Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, 

como curadora especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 14 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36653 Nr: 3071-22.2007.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Barbosa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BARBOSA SANTOS, Cpf: 

35458909372, Rg: 1213283, Filiação: Lusia Barbosa dos Santos e Acelino 

Inácio dos Santos, brasileiro(a), natural de Joselândia-MA, convivente, 

pedreiro. 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 5 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida 

em ação de depósitoproposta em face do Requerido, em razão do 

descumprimento da obrigação decorrente da Cédulade Crédito Bancário 

nº. 44976587 4AC L57 na quantia de R$33.420,00, na qual foi dado em 

garantia o veículo Toyota Hilux CS 4X2 2.8, ANO 2001/2001, Cor: Branca, 

Chassi: 8AJ33LNA319337771. Aofinal, requer a procedência do pedido, a 

fim de entregar o veículo em Juízo ou consignar oequivalente em dinheiro.

Despacho/Decisão: I - Defiro o pedido de conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de depósito (fls. 102-104), com fundamento no art. 4º 

do Decreto-Lei nº 911/69.II - Cite-se a parte requerida para, no prazo de 5 

(cinco) dias, entregar o veículo, depositá-lo em juízo ou consignar-lhe o 

equivalente em dinheiro, e contestar a ação.III – Havendo contestação, 

observe-se o procedimento ordinário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 14 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97888 Nr: 5040-57.2016.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson José Devenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonaldo Mamore - Me (TNV - 

TRANSPORTADORA NOVA VIDA), Transportadora Rodovia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:15209, Daniel da Costa Garcia - OAB:9478, Marcelo da 

Silva Lima - OAB:4272

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONALDO MAMORE - ME (TNV - 

TRANSPORTADORA NOVA VIDA), CNPJ: 13335265000192. atualmente 

em local incerto e não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Autor propõe a ação de indenização por danos 

morais contra as requeridas acimas nominadas, em virtude dos fatos 

ocorridos em 21/02/2016, onde os prepostos das Requeridas, Senhores J. 

P. e A. P., chegaram à Fazenda de propriedade do Autor, para 

descarregar as cargas de adubo adquiridas pelo Autor e enviadas por 

meio das Requeridas, onde mesmo o Autor pedindo que os motoristas J. P. 

e A. P. aguardassem para a finalização da entrega, os motoristas 

encostaram suas carretas no barracão, na traseira do caminhão que 

estava sendo descarregado, e insistiram com a descarga ali mesmo no 

pátio da Fazenda (sendo que a descarga deveria ser realizada na 

lavoura) passando a discutir com o Autor, e totalmente alterados 

agrediram fisicamente o Autor. Com isso o Autor, em razão do despreparo 

dos prepostos das Requeridas que se mostraram violentos, perigosos e 

consequentemente em razão da lesão corporal (Exame de Corpo e Delito 

constante dos autos), deve ser ressarcido pelos danos sofridos, pela 

atitude irresponsável e ilegal dos agressores prepostos das Requeridas. 

O dano moral, resta totalmente configurado diante das lesões corporais e 

do abalo espiritual sofrido pelo Autor. Diante de toda essa situação 

vivenciada, o Autor requer, a aplicação do CDC ao caso, a citação da 

requerida para querendo oferecer contestação, e para que ao final seja 

julgada procedente a ação condenando as Requeridas ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 50.000,00.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o requerido Leonaldo 

Mamore (TNV – Transportadora Nova Vida) está em local incerto e não 

sabido, bem como a parte requerente e este juízo não lograram êxito em 

localizar a parte requerida, DETERMINO que sejam os mesmos citados por 

edital, nos termos do artigo 256, I, do Código de Processo Civil, com prazo 

de 20 (vinte) dias.Em caso de inércia da parte requerida no prazo previsto 

no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública desta Comarca, como curadora especial, em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 14 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84455 Nr: 1654-53.2015.811.0086

 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: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gemelli, Paschoal Borro, Erosina 

Vieira da Silva, Maria José Vieira da Silva, Maria Aparecida Vieira da Silva, 

Espólio de Cícero Vieira da Silva, Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A, Paulo de 

Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72179 Nr: 679-02.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renova Comércio de Veículos LTDA, Hugo 

Aguiar Coelho, Silvia Ramos Inácio Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75474 Nr: 4029-95.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M.Comércio de Ferro e Aço Ltda - ME, Glaucio 

Roberto Stein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ida Glaci Hessller Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51820 Nr: 2838-83.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.219 e 1.220 da CNGC, 

impulsiono estes autos à expedição de matéria para a imprensa, com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que retire o 

edital na Secretaria da Segunda Vara, para publicação, dando 

cumprimento ao que determina o artigo 257 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76049 Nr: 4625-79.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espaço Gourmet Restaurante Choperia, 

Pizzaria e Sorveteria Ltda, Paulo Sergio Giumbelli, Ana Carina Pinto 

Cardoso Goularte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89725 Nr: 5322-58.2015.811.0045

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M, MDOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdO, LO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA, 

Filiação: Irene de Barros Oliveira, data de nascimento: 22/10/1987, 

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

OLIVEIRA, Cpf: 60206008317, Rg: 2743201-7, Filiação: Maria Domingas de 

Oliveira, data de nascimento: 27/12/1989, brasileiro(a), natural de Duque 

Barcelar-MA, convivente. 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 Ministério Púlblico Estadual propôs Ação de 

Destituição do Poder Familiar c/c Liminar de Suspensão do Poder Familiar e 

Aplicação de Medidas Protetivas em face de R. M. O e L. O.. A inicial narra 

que os menores K. H. O e K.V.O., encontravam-se em concreta situação 

de risco, em razão de conduta negligente e omissa dos seus genitores. 

Com efeito, a inaptidão dos réus para o exercício do poder familiar a 

evidenciar a situação de risco grave à integridade física e ao 

desenvolvimento psíquico dos infantes. Ressalta, ainda, imprescindível o 

abrigamento em face do abandono material e moral. Por fim, requer 

procedência da ação.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o requerimento Ministerial de fl. 

237.Determino a citação por edital dos genitores L. O. e R. M. de O., nos 

moldes do artigo 257 do Código de Processo Civil. Determino, ainda, a 

realização de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar do juízo, na 

residência da avó paterna, M. D. O. de S., local onde os infantes 

encontram-se residindo no momento.Ao Conselho Tutelar, determino que 

realize visitas periódicas na residência da família, tomando as 

providências necessárias e o envio de relatórios a este juízo. Com o 

aporte dos relatórios, concedo nova vista dos autos ao Ministério Público. 

Ao final, conclusos para reavaliação da situação da adolescente. 

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, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 14 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76613 Nr: 238-84.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelmir Piovesan - ME (Piovesan Prestação de 

Serviços), Gelmir Piovessan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Aparecido de 

Souza - OAB:13.298

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.219 e 1.220 da CNGC, 

impulsiono estes autos à expedição de matéria para a imprensa, com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que retire o 

edital na Secretaria da Segunda Vara, para publicação, dando 

cumprimento ao que determina o artigo 257 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110171 Nr: 6039-73.2017.811.0086

 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 Nacional de Desenvolvimento Economico Social - 

BNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SOUTO DE NORONHA - 

OAB:108106, Marcelo Sampaio Vianna Rangel - OAB:OAB/RJ 90.412, 

Paula Souza de Menezes - OAB:OAB/RJ 109.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO proposta pelo BANCO NACIONAL 

DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL – BNDES em face de TAUA 

BIODIESEL LTDA e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 O objeto da presente impugnação é o crédito oriundo da Recuperação 

Judicial nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 105258, em que sustenta 

perfazer o montante de R$ 4.611.613,98 (quatro milhões, seiscentos e 

onze mil, seiscentos e treze reais e noventa e oito centavos).
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Recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da análise perfunctória, 

presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil.

 No que tange ao pedido de antecipação de tutela para que possa 

participar da Assembleia Geral de Credores da Agropecuária Tauá LTDA, 

com o crédito no valor de R$ 4.611.613,98 (quatro milhões, seiscentos e 

onze mil, seiscentos e treze reais e noventa e oito centavos), tenho que 

resta prejudicado, uma vez que a Assembleia Geral de Credores foi 

suspensa em virtude da decisão proferida nos autos de agravo de 

instrumento de nº 1004459-21.2018.811.0000.

Oportuno registrar que nos autos de agravo de instrumento de nº 

1008276-30.2017.811.0000, foi proferida decisão mantendo a decisão de 

1ª grau no sentido de excluir do polo a empresa AGROPECUÁRIA TAUÁ 

LTDA. Entretanto, a citada decisão não transitou em julgado.

 No mais, intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, 

contestar a impugnação, juntando documentos que tiverem e indicando 

outras provas que reputem necessárias, em observância ao disposto no 

artigo 11 da Lei nº 11.101/2005.

Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada 

desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

 Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110421 Nr: 6157-49.2017.811.0086

 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: Itaú Unibanco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Fontes Bechara - 

OAB:SP 282.924, SIMONE MAIA NATAL - OAB:346800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, Antonio Lima Cunha Filho - OAB:SP 267.842, DANIEL 

JORGE CARDOZO - OAB:328717, Érico da Costa Moreno - 

OAB:OAB/SP 321.046, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Kelly 

de Campos Kawagishi - OAB:SP/288.995, Marcelo Saraiva - 

OAB:SP/372.198, Roberto Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone 

Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para revogar o disposto 

na decisão de fl. 69 em relação ao recolhimento de custas 

complementares, uma vez que às custas para impugnação e habilitação 

de crédito devem ser o valor único de R$ 83,90 (oitenta e três reais e 

noventa centavos), o qual já foi devidamente recolhido pelo impugnante.

(...) Por conseguinte, não vislumbro nos autos também o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.Ante todo o exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, uma vez que ausentes os requisitos 

legais, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. No mais, 

recebo a inicial, com retificação do valor da causa ex offício por este juízo, 

visto que em da análise perfunctória, presentes os demais requisitos 

descritos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, contestar a impugnação, 

juntando documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem 

necessárias, em observância ao disposto no artigo 11 da Lei nº 

11.101/2005.Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação ou 

com a juntada desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para 

emitir parecer, no prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto 

no artigo 12, § 1º, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, retornem os 

autos conclusos para apreciação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102092 Nr: 1518-85.2017.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539, CLAUDIO CAMARGO DE 

ARRUDA - OAB:14836-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que a primeira vista se encontram presentes os 

requisitos legais do art. 319 do NCPC.

NOMEIO como inventariante o Sr. ERICK GIORDANO SFALCIN, que deverá 

ser intimado para prestar compromisso em 05 (cinco) dias e as primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes. (art. 617 do NCPC)

Após, citem-se o Ministério Público, os herdeiros e os interessados 

não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda Pública, 

manifestando-se esta sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias, ou atribuir valores que 

poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se estes 

expressamente.

Havendo concordância 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.

Desse modo, entendo pela modulação da assistência judiciária gratuita e, 

por consequência, defiro o parcelamento das despesas processuais em 

06 (seis) parcelas iguais e sucessivas pagas até o dia 10 de cada mês, 

com fulcro no artigo 98, § 6º, do Novo Código de Processo Civil c/c o 

artigo 468, § 7º, da CNGC/MT.

 Advirto ao requerente que caso haja inadimplemento de qualquer das 

parcelas, o processo será extinto por indeferimento da inicial, nos termos 

do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84187 Nr: 1515-04.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, SEBRAE - Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA TAFFAREL SFREDO ME, Jessica 

Sfredo

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício à Justiça Federal 

solicitando informações acerca das declarações de imposto de renda da 

executada, visto que não demonstrado pelo exequente que foram 

esgotados os meios possíveis para localização dos bens passíveis de 

penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

 Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.
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 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112286 Nr: 7166-46.2017.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalci Matschinske

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portobens Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS A EXECUÇÃO proposto por DALCI MATSCHINSKE 

em face de PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

ambos qualificados nos autos.

No processo em apenso foi entabulado acordo entre as partes, o qual foi 

homologado nesta data e determinada a suspensão do feito até o 

cumprimento do acordo.

 Outrossim, no citado acordo restou reconhecida a prejudicialidade dos 

presentes autos.

 Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

Tendo em vista que as partes entabularam acordo nos autos em apenso, 

de modo que no citado acordo restou reconhecida a prejudicialidade dos 

presentes embargos, imperiosa é a extinção do presente feito, ante a 

perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas pelo embargante.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32853 Nr: 2449-74.2006.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Pedro Piaseski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Leandro Westphalen Michel - OAB:MT 7.262-B, Luciana 

Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Tatiana Peghim 

Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DORIVAL PEDRO PIASESKI, Cpf: 

54661654972, Rg: 18553730, Filiação: Miguel Piaseski e Verônica Pavlach, 

data de nascimento: 18/11/1959, brasileiro(a), natural de Descanso-SC. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

ARRESTADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, a falta de pagamento ou nomeação de bens à penhora 

ensejará a conversão em penhora, nos termos da decisão a seguir 

transcrita. Bem(ns) Arrestado(s): 01 Lote de Terreno Urbano, com área de 

1.000 m² situado na rua das Primaveras nº. 393-W, Quadra 028, Lote 019. 

com limites e confrontantes descritos na matrícula nº. 574 do RGI de Nova 

Mutum-MT

Despacho/Decisão: Vistos.Inicialmente, determino à secretaria a 

expedição de o edital de citação e intimação, do auto de arresto do bem de 

fl. 66, consignando que a falta de pagamento ou nomeação de bens à 

penhora ensejará a conversão em penhora.Defiro o pedido de fls. 86/87, 

assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 

04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo 

apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do executado Dorival Pedro 

Piaseski.Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, 

querendo, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única 

para vinculação dos valores.Caso negativo proceda a busca veículo 

registrado em nome do executado via sistema RENAJUD.Indefiro o ofício 

ao Cartório de Registro de Imóveis e à Receita Federal, por se tratar de 

providência da parte. Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, 

no prazo de 10 (dez) dias, indicar expressamente se deseja a conversão 

do arresto em penhora, bem como informar o CPF correto do 

executado.Às providências.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 14 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49155 Nr: 239-74.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdIA, LPA, DM, JEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Santoni Filho - 

OAB:217.967 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por PORTOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de IVAIR 

ALLEBRANDT, ambos qualificadas nos autos em epígrafe.

Às fls. 147/148, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado à fl. 147/148, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários e custas na forma do acordo.

 Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

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

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52301 Nr: 3316-91.2011.811.0086

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Lucindo Purificação

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS CARLOS LUCINDO PURIFICAÇÃO, 

Cpf: 91893410153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 06/12/2011.

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

ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA) em face de LUIS 

CARLOS LUCINDO PURIFICAÇÃO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Auto de Infração nº. 13529 de 24/08/2008 - Indea, 

CDA: 20113099, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 3099/2011.
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 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/10/2011

 - Valor Total: R$ 4.404,50 - Valor Atualizado: R$ 4.404,50 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.1.RECEBO a inicial com inclusos 

documentos. A teor do ar. 3º c/c art. 7º Lei 6830/80, a presente decisão 

importa em ordem para citação, penhora, arresto, registro da penhora ou 

arresto e avaliação dos bens.2.Havendo requerimento, EXPEÇA-se em 

favor da parte credora certidão comprobatória do ajuizamento da presente 

ação para fins de averbação junto ao registro de imóveis, registro de 

veículos ou de quaisquer outros registros de bens sujeitos à penhora ou 

arresto (art. 615A caput CPC). Em efetivada a averbação, da parte 

credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) dias (art. 615A §1º 

CPC).3.FIXO honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor 

dado à causa, na forma do art. 20 §4º CPC, os quais deverão ser desde 

logo incluídos na conta da execução (art. 652A caput CPC).4.CITE(m)-se 

o(s) executado(s), conforme preceitua o art. 8º Lei 6830/80, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida com os acréscimos legais, ou 

garantir(em) a execução com o oferecimento de bens à penhora(...)

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, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 14 de setembro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110390 Nr: 6142-80.2017.811.0086

 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 Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Carmona Maya - 

OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO proposta por TAUA 

BIODIESEL LTDA e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA em face de BANCO 

SANTANDER S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. O objeto da 

presente impugnação é o crédito oriundo da Recuperação Judicial nº 

3435-42.2017.811.0086 – Código 105258, em que sustenta perfazer o 

montante de R$ 214.714.700,00 (duzentos e quatorze milhões, setecentos 

e quatorze mil e setecentos reais), os quais deveriam ser reconhecidos na 

Classe II e não na Classe III.Vieram-me conclusos.É o relatório. 

Fundamento e decido.Recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da 

análise perfunctória, presentes os requisitos descritos no artigo 319 do 

Código de Processo Civil. No que tange ao pedido de antecipação de tutela 

para que o voto do banco impugnante seja colhido em apartado, tenho que 

resta prejudicado, uma vez que a assembleia geral de credores foi 

suspensa em virtude da decisão proferida nos autos de agravo de 

instrumento de nº 1004459-21.2018.811.0000.Oportuno registrar que nos 

autos de agravo de instrumento de nº 1008276-30.2017.811.0000, foi 

proferida decisão mantendo a decisão de 1ª grau no sentido de excluir do 

polo a empresa TAUÁ AGROPECUÁRIA LTDA. Entretanto, a citada decisão 

não transitou em julgado. No mais, intime-se a parte impugnada para, no 

prazo de 05 (cinco) dais, contestar a impugnação, juntando documentos 

que tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias, em 

observância ao disposto no artigo 11 da Lei nº 11.101/2005.Transcorrido 

o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada desta nos 

autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no prazo de 

05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Ato contínuo, retornem os autos conclusos para 

apreciação. Às providências.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34546 Nr: 861-95.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A, Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fl. 103. Assim, na 

forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ 

determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo apurado, 

tomando por base o CPF/CNPJ do executado Adilson Tombini.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002034-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KAROLINA CARGNELUTTI BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002034-54.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de 

urgência, formulada pelo requerente MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA, em 

face dos requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOVA 

MUTUM/MT, todos já qualificados nos autos. A parte autora pleiteou em 

sua petição inicial, 06 (seis) aplicações no olho esquerdo do medicamento 

denominado “Eylya”, com intervalo de 30 (trinta) dias entre elas, sendo que 

atribuiu à causa o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro 

reais), não obstante o orçamento referente ao procedimento encartado no 

ID 14953144 apresente como valor do procedimento a importância de R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais). Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, consigno que a Lei 12.153/2009 

instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, para o julgamento das 

ações cíveis de interesses dos Estados, Distrito Federal e Territórios e 

dos Municípios, com valor até 60 (sessenta) salários mínimos. O artigo 2°, 

§ 4°, da mencionada lei estabelece a competência absoluta dos referidos 

Juizados no foro onde estiverem instalados. Destarte, ressalto ainda a 

existência da Resolução n°. 004/2014/TP, do Tribunal Pleno do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, publicada em 31/03/2014, 

que determinou que as causas inerentes à Lei 12.153/2006 sejam 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas pelos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública onde estiverem instalados. Desta feita, 

considerando que o no polo passivo da ação consta o ESTADO DE MATO 

GROSSO e o MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM e que o autor atribuiu à causa o 

valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) e o orçamento 

encartado indicou o montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) referente 

ao custo do procedimento, são quantias inferiores a 60 (sessenta) 

salários mínimos, de modo que o feito em epígrafe deve ser remetido para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum. Desta 

feita, para suprir o vício de competência absoluta, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova 

Mutum, o qual deverá processar e julgar esta ação. Remetam-se os autos 
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ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum, com as 

homenagens de estilo. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum, 17 de 

setembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113131 Nr: 356-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Dantas Castelo Branco, Marcos dos 

Santos Silva, Luciano Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Marcelino Santana de Oliveira Junior - 

OAB:MT 21.500

 Vistos.

 Considerando a ausência de Defensor Público nesta Comarca de Nova 

Mutum/MT, embora devidamente justificada, tratando-se o presente feito 

de réu preso, nomeio dativo para apresentar memoriais finais escritos em 

favor do réu Marcos dos Santos Silva, o Dr. Jonas Henrique Meldola da 

Silva (OAB/MT 15.530), e em favor do réu Luciano Mariano da Silva, o Dr. 

Eduardo Stefani (OAB/MT 21.681), e arbitro em favor de cada um dos 

causídicos honorários a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, 

no valor de 03 (três) URH.

Justifico a nomeação de dois advogados distintos em razão de que, no 

decorrer da instrução criminal as versões dos fatos apresentadas por 

cada réu durante o interrogatório são conflitantes entre si.

Intimem-se os causídicos ora nomeados, bem como o advogado 

constituído pela ré Fabiana Dantas Castelo Branco, para apresentarem as 

alegações finais, no prazo legal, e após, tornem os autos conclusos para 

prolação de sentença.

Às providências.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000545-10.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA HAVAI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

rural deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000524-34.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA VALERIANO LEAO BRAUN (AUTOR(A))

MICHELE FREITAS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO (RÉU)

ARAES MINERACAO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000524-34.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): ALBA VALERIANO LEAO BRAUN RÉU: ARAES MINERACAO 

LTDA, JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO Intime-se a parte autora para 

efetuar o pagamento das custas processuais iniciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. NX, 5 de 

setembro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000479-30.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))

OSMAIR FERREIRA DOS SANTOS LUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000479-30.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): OSMAIR FERREIRA DOS SANTOS LUZ RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Ponderando a alegação de hipossuficiência e tendo em 

vista as cópias dos holerites do autor juntadas na inicial, que evidenciam 

auferir renda mensal inferior a 03 (três) salários mínimos, CONCEDO os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil, ressalvando a possiblidade de revogação. Intime-se a 

parte autora, nos moldes do art. 9º e 10 do CPC, para manifestar, em 

quinze dias, sobre a ocorrência de prescrição no presente caso, tendo em 

visto que a ação foi ajuizada depois de decorridos mais de cinco anos da 

transferência do servidor para a inatividade (28/10/2010), o que contraria 

o posicionamento pacífico do STJ. Intime-se. NX, 6 de setembro de 2018. 

Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000535-63.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BERTE & PONTES LTDA - ME (AUTOR(A))

WANDE ALVES DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DE ALMEIDA JESUS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000535-63.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): BERTE & PONTES LTDA - ME RÉU: SERGIO DE ALMEIDA 

JESUS - ME Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. NX, 6 de setembro de 2018. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92714 Nr: 4128-54.2017.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO SAVEGNAGO, SEBASTIÃO 

EDSON SAVEGNAGO, MURILO PAIS SAVEGNAGO, RODOLFO PAIS 

SAVEGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111, 

MARILIA VOLPE ZANINI MENDES BATISTA - OAB:167.562/SP, MARINA 

GOUVEIA DE AZEVEDO - OAB:329619, PAULO SILLAS LACERDA - 

OAB:12798, TULIO MORTOZA LACERDA - OAB:15.039-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade dos recursos 

interpostos à ref. 85 e 86, caso ainda não tenham sido certificados.

II - Intimem-se as partes para apresentarem contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenham feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 
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estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79724 Nr: 1584-30.2016.811.0012

 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: JOSÉ CICERO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95054 Nr: 5539-35.2017.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103545 Nr: 2340-68.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

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

baixas e anotações de estilo.

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

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103421 Nr: 2284-35.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELISANGELA BARREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYVID ALAN BEZERRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de guarda c/c alimentos proposta por Vitória Barreira da 

Luz e Juliana Barreira da Luz menores impúberes, neste ato 

representadas por sua genitora Elisangela Barreira Barbosa, em face de 

Deyvid Alan Bezerra da Luz, todos qualificados nos autos.

A parte requerida devidamente citada, não apresentou resposta (ref. 34).

Conforme consta de ref. 36, 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.: 100058 Nr: 510-67.2018.811.0012

 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: RAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS, AVSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDO PEREIRA CARVALHO - 

OAB:9999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

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

baixas e anotações de estilo.

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

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92830 Nr: 4205-63.2017.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURICO TELES - OAB:RJ 

121.935, LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - OAB:RJ 112.310

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 107313 Nr: 4381-08.2018.811.0012

 AÇÃO: Petição->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO STREY DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .É O RELATÓRIO. DECIDO.Inicialmente, indefiro o pedido de determinação 

do cumprimento do mandado de prisão, eis que tal deve ser dar em 
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conformidade com o determinado no artigo 289, caput, do CPP: "Quando o 

acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz 

processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da 

precatória o inteiro teor do mandado". O artigo 1.431 da CNGC regulamenta 

tal situação:Toda a ordem de prisão, qualquer que seja a sua natureza, 

oriunda de Juízo de outro Estado, somente poderá ser cumprida mediante 

carta precatória, que se revele devidamente instruída com o mandado e 

cópia da decisão escrita da autoridade judiciária deprecante.Nestes 

termos, o juízo das execuções penais competente deverá buscar o meio 

adequado para cumprimento de sua ordem de prisão.Indefiro o pedido do 

requerente, eis que, como bem sustentado pelo Ministério Público, este 

juízo é incompetente para avocar seu processo de execução penal, ainda 

que devidamente comprovado o vínculo do sentenciado com a comarca de 

Nova Xavantina-MT.Nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “f”, da LEP, 

compete ao juízo da execução penal decidir sobre seus incidentes.Logo, 

cabe ao juízo das execuções criminais da comarca de Cruzeiro do 

Oeste-PR solicitar anuência deste juízo de Nova Xavantina para 

transferência do executivo, o que desde já defiro, ante o comprovado 

vínculo do autor com esta comarca.Nestes termos, em consonância com o 

parecer ministerial, indefiro os pedidos formulados pelo requerente 

CARLOS EDUARDO STREY DOS SANTOS.Arquivem-se os autos com 

baixa na distribuição.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92318 Nr: 3945-83.2017.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR KEMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-74.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO (REQUERENTE)

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CANTARELLI (REQUERIDO)

CANTARELLI & CANTARELLI LTDA - ME (REQUERIDO)

GABRIELA CANTARELLI (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o ofício recebido do juízo 

deprecado (Id. 15358882), designo audiência conciliatória para o dia 06 de 

novembro de 2018, às 08h00min – horário oficial de Mato Grosso. 

Expeça-se intimação ao promovente, na pessoa de seu advogado, para 

comparecimento em audiência. Comunique-se o juízo deprecado para 

cumprimento da precatória. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina 

/ MT, 17 de setembro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000109-85.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE SILVA DE ABREU (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OSVALDO LEITE RAMOS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000109-85.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: MARIA JOSE SILVA DE ABREU 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Decisão->Determinação. 

Em análise aos autos verifica-se que o feito foi sentenciado (Id. 

11295229), tendo a parte autora iniciado o cumprimento de sentença (Id. 

11975252), com trânsito em julgado (Id. 13764046). A parte requerida 

realizou o depósito de R$ 5,267,62 (cinco mil duzentos e sessenta e sete 

reais e sessenta e dois centavos) em pagamento à obrigação 

(Id.13834203). No Id. 13984577 a requerente pugnou pelo levantamento 

dos valores depositados e vinculados aos autos, informando os dados 

bancários necessários à expedição do devido alvará judicial. Ainda, 

informa existir saldo remanescente não pago pela parte requerida, 

pugnando pela intimação para cumprimento integral da obrigação. Pois 

bem. Expeça-se o devido alvará judicial eletrônico, conforme Resolução 

11/2014 no SISCONDJ, para levantamento do valor depositado. 

Transcorrido o prazo recursal da presente decisão, e não havendo 

manifestação das partes, determino a expedição do alvará eletrônico após 

02 (dois) dias úteis, conforme o art. 1°, §1 do provimento n. 68 de 03 de 

maio de 2018. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da petição de Id. 13984577. Cumpra-se. À 

secretaria, para providências. Nova Xavantina – MT, 13 de setembro de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-90.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

CLAUZIOMAR ALVES BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OSVALDO LEITE RAMOS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000281-90.2018.8.11.0012. REQUERENTE: CLAUZIOMAR ALVES 

BORGES REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer decorrente da não transferência 

de veículo com pedido de tutela de urgência proposta por CLAUZIOMAR 

ALVES BORGES em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A 

(BANCO FINASA BMC S.A). Verifico que fora realizada audiência de 

conciliação (Id.15095056), ocasião em que o autor não compareceu, tendo 

sido requerida a extinção do feito pela parte requerida. Certifique quanto à 

efetiva intimação da parte autora acerca da realização da audiência de 

conciliação. Tendo sido devidamente intimada, voltem-me conclusos. Não 

tendo havido intimação, designe-se nova audiência de conciliação, 

conforme pauta do Conciliador, procedendo-se com as devidas intimações 

das partes. NOVA XAVANTINA, 17 de setembro de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-50.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILTO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JESSE CANDINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OSVALDO LEITE RAMOS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010129-50.2016.8.11.0012. REQUERENTE: ZENILTO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BRADESCARD, LOJAS AVENIDA S.A Cumprida 

voluntariamente a obrigação imposta em sentença, expeça-se alvará para 
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levantamento da quantia depositada e seus acréscimos legais, em favor 

da parte autora, conforme solicitado em petição. O autorizado deverá 

possuir poderes para a prática do ato. Atente-se o Cartório para o art. 1º, 

§1º, do Provimento n. 68/2018 do CNJ, o qual estabelece que o 

levantamento de valores somente poderá ser efetivado após dois dias do 

esgotamento do prazo para recurso: “Art 1º. As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º. O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Nada mais sendo requerido, dê-se baixa no Cartório 

do Distribuidor e arquivem-se os autos. NOVA XAVANTINA, 17 de 

setembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em 

Substituição Legal

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58718 Nr: 3511-03.2014.811.0044

 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: Helma Elvira Provenssi, Miranda Provenssi, Gilson 

Provenssi, Maicon Provenssi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Tranquilo Provenssi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, intime-se a inventariante para, em 15 (quinze) dias, juntar ao 

processo a GIA de apuração do imposto ou declaração de isenção, 

conforme requerido na petição de fl. 46.

Indefiro o pedido de BACENJUD e RENAJUD, por ora, uma vez que não se 

esgotou os meios para satisfação do crédito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83296 Nr: 3901-65.2017.811.0044

 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: Maria Lucia Santos do Amaral

 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.

Dê-se vista a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

 P. I. C.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 207 Nr: 499-11.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado de Mato Grosso S.A - Bemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albino Heck, Aloisio Romeu Antes, Claúdio 

Adão Marciniak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natália Maria P. dos Santos - 

OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

Sonoir Miguel de Oliveira - OAB:3571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Fernando Bucco Brum - 

OAB:29779/RS

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora - avaliação - intimação a ser cumprido ou ofereça os meios para 

o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 5394 Nr: 536-96.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pinhal, Clara Aguila Gonzalez Pinhal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Tereza Margarete Pereira, 

Jairo Dias Pereira, Ivane de Campos Mello Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Fabio Siviero Botelho da Silva - OAB:5929/MT, Flávio 

Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, Luciana Rosa Gomes - 

OAB:7848-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

intimaçãoa ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21205 Nr: 2639-32.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pura Duran Marchiori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mecânica e Tornearia Motormac Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

constatação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84080 Nr: 4288-80.2017.811.0044

 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): Jonata Biavatti Reggiani, Roselene Pereira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação do 

requerido, a ser expedida para Comarca de Primavera do Leste - MT, 

trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 

2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 4990 Nr: 267-57.2000.811.0044

 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: Lairton da Silva Nelo, Luzia Rodrigues nelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Sacotem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Florindo Pilhalarme - 

OAB:3645-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação do 

requerido, a ser expedida para Comarca de Várzea Grande - MT, trazendo 

aos autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24313 Nr: 341-96.2009.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anastacia Cchirnishoff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o autor para acostar aos autos a 

guia do recolhimento da diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75536 Nr: 156-77.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenivaldo de Moura Dornes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Welton Esteves - OAB:11924/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 o advogado do réu acerca do despacho de fl. 

82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86585 Nr: 712-45.2018.811.0044

 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: Joana Clemente da Costa Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ 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.: 86076 Nr: 485-55.2018.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Lourenço Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ 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.: 57545 Nr: 2797-43.2014.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cacilda Munhoz da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89060 Nr: 2068-75.2018.811.0044

 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: Daiane Silva Cruvinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 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 e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56605 Nr: 2161-77.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelsi Vogel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 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 e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para que tome a devida ciência da certidão de fl. 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62807 Nr: 1796-86.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Francisco da Silva - ME, Juracy 

Francisco da Silva, Maria Rubia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17555-A/MT, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - OAB:11974

 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 e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para que se manifeste acerca dos veículos encontrados na 

pesquisa Renajud de fls 56/58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 73580 Nr: 3015-03.2016.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selaria Paiol Agropecuária Ltda, Dário José 

Gollin, Irene Teresa Gollin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado o autor para que se 

manifeste acerca da certidão do oficial de justiça de fl. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53741 Nr: 2944-06.2013.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Saturnina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 intimado a requerente para , 

querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 16333 Nr: 415-58.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comexport Companhia de Comércio Exterior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cesar dos Santos, Rosemary Grandi 

dos Santos, Neuri Antonio Frozza, Marcia de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/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 manifestar acerca da 

correspondência devolvida às fls. 189/193.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 9217 Nr: 269-22.2003.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim José Fonseca Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

Procurador Federal - IBAMA/MT - OAB:3920

 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 manifestar acerca da 

certidão de fls. 56/97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84084 Nr: 4291-35.2017.811.0044

 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): Gleison Barros de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 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 manifestar acerca da 

certidão de fl. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64159 Nr: 2414-31.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rogoschi, Antonio de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A 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 manifestar acerca da 

correspondência devolvida às fls. 59/61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59377 Nr: 227-50.2015.811.0044

 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): Alvina Santos-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória para citação, 

penhora e demais atos, a ser expedida para Comarca de Canarana/MT, 

trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 

2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32678 Nr: 918-69.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Fernandes Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 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 que se manifeste acerca 

da petição de fls. 171/176.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78114 Nr: 1331-09.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Portoseg S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:205961

 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 
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com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão de fls. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64010 Nr: 2355-43.2015.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Canarana Ltda, Armindo 

Antonio Didonet, Reinhard Ramminger, Germano Luiz Zabdona, Guido 

Roewer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

devolução de carta precatória e mandado de citação de fls. 21/33.

 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

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

n° 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré para 

apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 19516 Nr: 977-33.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Nunes de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, Laercio 

Faeda - OAB:3589-B/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Souza da Fonseca 

- OAB:98294/RJ

 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 INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação do 

requerido, a ser expedida para Comarca de Primavera do Leste - MT, 

trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 

2.3.11 e 2.7.1.1.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55643 Nr: 1488-84.2014.811.0044

 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: EDS, Rosângela de Souza Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Neto Pereira da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GABRIEL NETO PEREIRA DA SILVA, 

brasileiro(a), convivente, vendedor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de sob pena de restrição de vosso nome e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5.º da CNGC-TJMT.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ângela Cristina Stiirmer, 

digitei.

Paranatinga, 14 de setembro de 2018

Ângela Cristina Stiirmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57352 Nr: 2660-61.2014.811.0044

 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: ANDC, Angelina Daniela Moura Dornas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Casali

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO CASALI, Cpf: 03142063102, Rg: 

1833224-2, Filiação: Nelson Casali e Oraide Pinto Casali, data de 

nascimento: 08/04/1990, brasileiro(a), natural de Porto Nacional-TO, 

solteiro(a), servente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5.º da 

CNGC-TJMT.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ângela Cristina Stiirmer, 

digitei.

Paranatinga, 14 de setembro de 2018

Ângela Cristina Stiirmer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82871 Nr: 3722-34.2017.811.0044

 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: Panificadora e Confeitaria Videira - Donisete R. da 

Silva-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Energisa Mato Grosso 

- Distribuidora de Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

619,74 (seiscentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento da guia de custas e R$ 

206,34, para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar 

o site WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 
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Caso não efetue o pagamento, fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 

612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69435 Nr: 1439-72.2016.811.0044

 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): Celso Leopoldo Koeche, Ondanir Bortolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/O, EMIR CHAQUIBE SOUKI - OAB:12881

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANDREIA DELA JUSTINA, para devolução dos 

autos nº 1439-72.2016.811.0044, Protocolo 69435, no prazo de 48 

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

(Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000690-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE ALMEIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO MAZALOTI DANGUY (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VIKAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PRISCILLA MARTINS DE SANT ANA

 

Vistos, etc. Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte 

requerente pugnou pela concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita, alegando hipossuficiência de recursos, contudo, a 

declaração de pobreza juntada com a inicial implica mera presunção 

relativa da hipossuficiência financeira declarada, que pode ceder ante 

outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Dessa 

forma, intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a 

miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas 

devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no 

item 2.14.2.1 da CNGC, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e o Provimento nº 

43/2014-CGJ, bem como indicar sua profissão (artigo 319, inciso II, do 

CPC). Após, conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 10 de setembro 

de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6131 Nr: 81-97.2001.811.0044

 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: Geni Pereira de Lorenzo, Edevil de Lorenzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Giongo, Satiro Gouveia, Godofredo 

Pagliussi, Ubirajara Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Alves do Amaral - 

OAB:4740, Mary Lúcia Antonello - OAB:59.905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almar Busnello - 

OAB:12213/MT, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:207681

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,67 (quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e 

taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Caso não efetue o pagamento, fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60446 Nr: 739-33.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Toni Café Queiroz Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

550,23 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento da guia de custas e R$ 

136,83, para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar 

o site WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Caso não efetue o pagamento, fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 

612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4213 Nr: 438-48.1999.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes Sorriso de Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Morari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610, Luiz Foletto - OAB:5282/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte exequente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

258,77 (duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) na Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca. 

Caso não efetue o pagamento, fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 

612, § 5.º da CNGC-TJMT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452 Nr: 922-68.1996.811.0044

 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): Claudio Antonio Tamiozzo, Leopoldo Tamiozzo, 

Enoque Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A, Gustavo R. 

Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT, Ricardo Batista Damásio - OAB:7222-B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte exequente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

676,79 (seiscentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) na Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca. 

Caso não efetue o pagamento, fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 

612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387 Nr: 746-89.1996.811.0044

 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): Martins Siqueira & Cia Ltda, David Aurazil 

Nogueira, Jaime Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A/MT, 

Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

850,81 (oitocentos e cinquenta e um reais), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) na Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca. 

Caso não efetue o pagamento, fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 

612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25246 Nr: 1289-38.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378, Marli Terezinha Mello de Oliveira - OAB:5134/MT, 

Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do ofício/docs 

de fls.142/147, bem como no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88691 Nr: 1872-08.2018.811.0044

 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: Joana Darque Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84261 Nr: 4367-59.2017.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87206 Nr: 1062-33.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiat Administradora de Consórcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Alves Pinto Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória.Cite-se o requerido 

para, querendo, efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, em 5 (cinco) dias; 

ou apresentar resposta, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria 

de fato, em 15 dias (DL 911/69, art. 3º, §§).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84132 Nr: 4317-33.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Luiz das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO- SICREDI em face de MARCELO LUIS DAS NEVES, na qual a 

parte exequente informa o pagamento integral do débito executado e, por 

consequência, pugna pela extinção do feito, conforme fls. 21.

É o relatório.
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 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente às 

fls. 21.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de Processo Civil.

Proceda-se o recolhimento do mandado de busca e apreensão com 

urgência (fls. 19/20).

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65381 Nr: 2877-70.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdS, MLdSJ, GLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28126 Nr: 1120-17.2010.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Tiegs - ME, Marcio Tiegs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 58, informando o decurso do prazo, nomeio 

o Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72199 Nr: 2514-49.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Laraianas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Siqueira Batista Macedo 

- OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80270 Nr: 2359-12.2017.811.0044

 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: Joicymara Gozzi, GSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYMARA GOZZI RIOS - 

OAB:35528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com relação ao pedido de fls. 123, não assiste razão ao requerente, tendo 

em vista que o E. Tribunal de Justiça, em decisão liminar proferida no 

agravo de instrumento de nº 1011282-45.2017.8.11.0000 (fls. 121), 

suspendeu os efeitos da tutela de urgência deferida nos presentes autos.

Desta feita, indefiro o pedido de fls. 123.

Lado outro, tendo em vista que, para o deslinde do feito, necessário o 

parecer de especialista no mercado imobiliário, defiro o pedido de fls. 117, 

item b), e determino a realização de perícia judicial para avaliação do 

imóvel objeto de discussão nos presentes autos.

Assim, para a realização da perícia, nomeio a pessoa jurídica Real Brasil 

Consultoria Ltda, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n.º 1856, sala 

408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP n. 78050-000, telefone n. 65 3052 

7636, que servirá independentemente de compromisso (art. 466 NCPC).

Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos, sob pena de 

preclusão (artigo 421, § 1º, I e II do CPC).

Intime-se o Sr. Perito avaliador para apresentação de proposta de 

honorários no prazo de 15 (quinze) dias, enviando-lhe cópia da presente 

Carta Precatória.

Consigno que os honorários correram por conta do requerente, uma vez 

que a perícia será feita a seu interesse e requerimento (fls. 117). Assim, 

com o recebimento da proposta dos honorários, intime-se o requerente 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de tácita 

concordância.

 Havendo concordância, intime-se o requerente, através de seu 

advogado, para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão.

Com o depósito dos honorários periciais, intime-se o perito para que 

indique a conta bancária para transferência de 50% (cinquenta por cento) 

da verba, iniciando imediatamente os trabalhos, levantando-se o restante 

na conclusão da perícia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75351 Nr: 84-90.2017.811.0044

 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: Elizabeth Suzuki Beal EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

de tutela de urgência.A teor do artigo 334, §4º, do Código de Processo 

Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e 

seus advogados a se fazerem presentes em Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro.Proceda-se 

ao necessário para a realização da Sessão de Mediação/Conciliação, 

atentando-se o Cartório para os prazos dispostos no artigo 334 e 

parágrafos, do CPC.Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhada de seus respectivos advogados.A 

intimação das partes deverá ser pessoal.Ao ser citado, o réu deverá ser 

cientificado de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação em 10 (dez) 

d i a s . H a v e n d o  a c o r d o ,  d e v o l v a m - m e  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberações.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78909 Nr: 1714-84.2017.811.0044
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junior Marques Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, vez que se trata de providência 

excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir 

para a consumação do dano que se busca evitar, o que não é o caso dos 

autos.A teor do artigo 334, §4º, do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no artigo 334 e parágrafos, do CPC.Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados.A intimação das partes 

deverá ser pessoal.Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo para apresentação 

de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à 

parte autora para deliberação em 10 (dez) dias.Havendo acordo, 

devolvam-me conclusos para deliberações.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 19783 Nr: 1249-27.2007.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geanes Paula Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

INMETRO - OAB:6.397, Tatiana Ribeiro Soares - INMETRO - 

OAB:5.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Primeiramente, arquivem-se os ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras, observando a Senhora Gestora o disposto no art. 

477, da CNGC.

A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66698 Nr: 316-39.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o executado foi citado por edital (fl. 23), nomeio o Dr. 

Alex Sandro Valando, OAB/MT nº 22749/0, atuante na comarca, para 

atuar da defesa do requerido, em consonância com o disposto no artigo 

72, inciso II, do Código de Processual Civil, o qual deverá ser intimado 

desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69190 Nr: 1347-94.2016.811.0044

 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: Francisca Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Israel Alves de Souza

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista a Procuradoria do Estado, com envio dos autos, para se 

manifestar em 30 (trinta) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82596 Nr: 3601-06.2017.811.0044

 AÇÃO: Habeas Data->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamiro Rodrigues Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Marques Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para 

determinar que o impetrado (Município de Paranatinga), forneça as cópias 

da decisão do pedido feito pelo impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data de sua notificação.Retifique-se o polo passivo para fazer 

constar o Município de Paranatinga.São gratuitos o procedimento 

administrativo para acesso a informações e retificação de dados e para 

anotação de justificação, bem como a ação de habeas data (artigo 21 da 

Lei nº 9.507/97).Publique-se, registre-se e intime-se.Transitada em julgado, 

arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88996 Nr: 2022-86.2018.811.0044

 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: FJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdVdS, JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória.Proceda-se com o 

estudo psicossocial na residência do requerente e da requerida e com 

quem ela residir, a fim de verificar a existência de paternidade 

socioafetiva. Após, nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de 

Processo Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as 

partes e seus advogados a se fazerem presentes em Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro.Proceda-se 

ao necessário para a realização da Sessão de Mediação/Conciliação, 

atentando-se o Cartório para os prazos dispostos no artigo 334 e 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Cite-se a requerida, por 

intermédio de seus representantes legais, e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus respectivos 

advogados.A intimação das partes deverá ser pessoal.Ao ser citada, a ré 

deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Na hipótese de haver acordo, remetam-se 

os autos ao Ministério Público e, com o parecer, retornem os autos 

conclusos para deliberação.Se não houver acordo, remetam-se os autos 

ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para apresentação de 

defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e incisos, do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo para apresentação de 

contestação, com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à parte 
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autora para deliberação em 15 (quinze) dias.Após, retornem os autos à 

conclusão.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69683 Nr: 1526-28.2016.811.0044

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valerio Pedro Schuster, Irio Kunrath

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se a parte requerida, para se manifestar acerca da petição de fl. 

154/154-v.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64668 Nr: 2639-51.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador de Souza Barbosa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59197 Nr: 157-33.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovani da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52043 Nr: 1237-03.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61780 Nr: 1344-76.2015.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildo Rosa Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28024 Nr: 1018-92.2010.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. de Souza, Antonio Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65560 Nr: 2941-80.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29499 Nr: 2496-38.2010.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Evaristo Pereira Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69997 Nr: 1635-42.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrick Fernando Nitsche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertoni Dari Nistche - 

OAB:12402-B/MT

 Vistos.

 A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59078 Nr: 89-83.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvina Santos-ME, Alvina Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64182 Nr: 2433-37.2015.811.0044

 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 Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Juan Flaviano Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Primeiramente, arquivem-se os ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras, observando a Senhora Gestora o disposto no art. 

477, da CNGC.

A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24627 Nr: 653-72.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinéia Angela Marciniak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dário José Gollin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Vistos.

 Primeiramente, arquivem-se os ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras, observando a Senhora Gestora o disposto no art. 

477, da CNGC.

A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28046 Nr: 1040-53.2010.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Prod. Agricolas e Pec. Viana Ltda 

- EPP, Kim Seok Lin, Maria de Jesus Viana Kim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Primeiramente, arquivem-se os ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras, observando a Senhora Gestora o disposto no art. 

477, da CNGC.

A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52868 Nr: 2079-80.2013.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Abastecedora Soledade Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Primeiramente, arquivem-se os ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras, observando a Senhora Gestora o disposto no art. 

477, da CNGC.

A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 764 Nr: 600-14.1997.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião da Silva Maia, Dalton Adorno Tornavoi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Sebastião da Silva Maia

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

OAB:4729-A/MT, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT

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

OAB:4729-A/MT

 Vistos.

 Primeiramente, arquivem-se os ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras, observando a Senhora Gestora o disposto no art. 

477, da CNGC.

A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54200 Nr: 329-09.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Juliana de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A/MT, Marilson Mendes Ribeiro - OAB:16.108- MT, 

Paulo Fernando Piagentini de Souza - OAB:13.930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Primeiramente, arquivem-se os ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras, observando a Senhora Gestora o disposto no art. 

477, da CNGC.

A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27134 Nr: 123-34.2010.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bethania Antonieta Alarcão de Melo Zata-ME, 

Bethania Antonietta Alarcão Melo Zata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Primeiramente, arquivem-se os ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras, observando a Senhora Gestora o disposto no art. 

477, da CNGC.

A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23241 Nr: 2025-90.2008.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Primeiramente, arquivem-se os ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras, observando a Senhora Gestora o disposto no art. 

477, da CNGC.

A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 18588 Nr: 55-89.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. M. Pereira Netto ME, Luanderson Manoel Pereira 

Netto, Luanderson Manoel Pereira Netto, L. M. Pereira Netto ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Evaristo Pereira Guedes, José Evaristo 

Pereira Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Glifer da Silva - 

OAB:10496, Edmar de Jesus Rodrigues - OAB:10438/MT, Milton 

Costa Farias - OAB:2931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

 Primeiramente, arquivem-se os ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras, observando a Senhora Gestora o disposto no art. 

477, da CNGC.

A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66371 Nr: 172-65.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Douglas Pereira, Soili Aparecida 

Rogoschi Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Primeiramente, arquivem-se os ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras, observando a Senhora Gestora o disposto no art. 

477, da CNGC.

A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30926 Nr: 1362-39.2011.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Prezzotto, Eunice Maria Vanzin 

Prezzotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Fachinello - 

OAB:27517, Michel Astrolli Salazar - OAB:8832

 Vistos.

 Primeiramente, arquivem-se os ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras, observando a Senhora Gestora o disposto no art. 

477, da CNGC.

A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54300 Nr: 3093-02.2013.811.0044

 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): Manoel Francisco de Pinho

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

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Primeiramente, arquivem-se os ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras, observando a Senhora Gestora o disposto no art. 

477, da CNGC.

A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23414 Nr: 2190-40.2008.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Dores Oliveira, Maria das Dores 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Primeiramente, arquivem-se os ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras, observando a Senhora Gestora o disposto no art. 

477, da CNGC.

A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51573 Nr: 779-83.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicoletti Industria Textil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomeko Suzuki - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemar Estigaribia - 

OAB:159.077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Primeiramente, arquivem-se os ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras, observando a Senhora Gestora o disposto no art. 

477, da CNGC.

A respeito do resultado da pesquisa feita através do sistema INFOJUD, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62860 Nr: 1820-17.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronie Rodrigo Zeczkowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Carolina Pereira Tomé Wichoski - OAB:OAB/PR 
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65.216, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691/A/MT, Thais 

Veiga de Campos - OAB:23859/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 

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

juntada de carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31391 Nr: 1825-78.2011.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCB - Brasil - China Construction Bank (Brasil) Banco 

Múltiplo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Curtume União Ltda, Gildo Motta da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleidi Rosangela Hetzel - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Karine Trage 

Belizário - OAB:9106-OAB MT, Elson Duques dos Santos - 

OAB:14.234/MT, Gustavo Araujo da Costa - OAB:15134/MT, José 

Renato de França - OAB:16096, Julierme Romero - OAB:6240/MT, 

Renato Cesar Vianna Gomes - OAB:2713-A/MT, Valéria Castilho 

Munhoz Vivan - OAB:5.956 MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, certifico 

e dou fé que, analisando os autos verifiquei que o prazo exarado na 

decisão de fls. 522 é comum, razão pela qual serve a presente para tornar 

sem efeito a certidão de impulsionamento de fl. 664 e intimar as partes 

para manifestarem-se quanto ao laudo de avaliação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70453 Nr: 1804-29.2016.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Lorenzi, Fabiano Lorenzi, José Luiz Lorenzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacir Rossato, Marta Teresa Rossato, Paulo 

Renato Duarte, Willian Martins Duarte, Jurcelino Martins Duarte, Priscila 

Ribeiro Avila Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fonseca Villela - 

OAB:9.973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de 

fevereiro de 2019 às 14h00min. Consigno que cabe aos advogados 

informarem ou intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e 

local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. 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 

antes da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC/2015).A inércia do 

advogado no que concerne à intimação das testemunhas importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC/2015).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62657 Nr: 1742-23.2015.811.0044

 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: Otacir Rossato, Marta Teresa Rossato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Renato Duarte, Jurcelino Martins Duarte, 

Willian Martins Duarte, Priscila Ribeiro Avila Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CHAVES DE MORAIS - 

OAB:4915, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, Nevio Manfio - OAB:4.390-A, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12.679 B, Viviane Ceccatto - OAB:16964-MT

 Código nº 62657

Vistos.

 Determino o sobrestamento destes autos, para julgamento conjunto dos 

autos em apenso (Código nº 70453).

 Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 92026 Nr: 2661-70.2018.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20(VINTE) DIAS

AUTOS Nº 2661-70.2018.811.0023 código: 92026

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

RÉU(S): EVANDRO SILVA RODRIGUES

INTIMANDO: Indiciado(a): Evandro Silva Rodrigues, Rg: . Filiação: Ramao 

Rodrigues e Neli Silva Rodrigues, brasileiro(a), natural de Antonio joao-MS, 

convivente, motorista, Endereço: Local Incerto e Não Sabido, Cidade: 

Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Agressor acima qualificado, quanto à 

aplicação das medidas de proteção, com fulcro no art. 22, III, alíneas "a", 

"b" e "c" da Lei nº 11.340/2006, consistente em:

 1) Proibição do Agressor de se aproximar da ofendida, seus familiares e 

das testemunhas, mantendo limite mínimo de distância de 200 (duzentos) 

metros;

2) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;

3) Proibição de frequentar a residência da ofendida, dos seus familiares e 

o seu trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida.

ADVERTÊNCIA: O agressor fica advertido de que o descumprimento da 

ordem judicial poderá implicar na decretação de sua prisão preventiva.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário digitei.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos(...)Trata-se de pedido de Medidas Protetivas 

solicitadas CLEUZA CANTERO, visando obter, em seu favor, algumas 

medidas de proteção contra a conduta de EVANDRO SILVA RODRIGUES, 

amparada na Lei nº 11.340/2006. Afirma a requerente, que: “(...) Que 

conviveu maritalmente com EVANDRO SILVA RODRIGUES, por 

aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos; Que desse relacionamento 

tiveram 02 (dois) filhos: DAIANE CANTEIRO RODRIGUES com 12 (doze) 

anos de idade e EVANGELI CANTEIRO RODRIGUES com 19 (dezenove) 

anos de idade; Que há 02 (dois) meses estão separados; Que EVANDRO 

foi embora e não sabe dizer onde o mesmo está morando; Que EVANDRO 

não aceitou o fim do relacionamento e tenta reatar o mesmo; Que desde 

que terminaram o relacionamento EVANDRO vem fazendo ligações do 

contato telefônico 066-99636-9685 para o número 066-99373-5989, 

ameaçando a declarante; Que no dia 29/07/2018 às 03:00 horas da manhã 

EVANDRO ligou para a declarante e disse: “Eu não aceito a separação, ou 

você fica comigo ou não fica com ninguém” e “Vou ai e vou regaçar com 

tudo e mostrar pra você com quem é que você está lidando”; Que 

acrescenta que EVANDRO sempre foi agressivo, ciumento e possessivo; 

Que EVANDRO sempre ameaçou a declarante durante o casamento; Que 

não quer manter nenhum tipo de contato com EVANDRO; Que sempre quis 

terminar o relacionamento com EVANDRO, mas o mesmo ameaçava a 

declarante; Que nunca terminou o relacionamento, por que tinha medo de 

EVANDRO mata-la; Que DAIANE já presenciou várias ameaças feitas por 

EVANDRO contra a declarante; Que DAIANE tem medo de EVANDRO 

fazer algum mal contra a declarante ou com seus irmãos; Que deseja 

receber medidas protetivas; Que não quer representar criminalmente 
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contra EVANDRO”. (...) ”.(...) Diante do exposto, nos termos do artigo 22 

da denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006) concedo 

parcialmente à ofendida as medidas postuladas, e aplico imediatamente ao 

ofensor EVANDRO SILVA RODRIGUES, as seguintes providências: 1) 

proibição do agressor de aproximar da ofendida e de seus familiares e 

testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 200 (quinhentos 

metros) entre estes e o agressor; 2) proibição de contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3) 

proibição de frequentar a residência da ofendida, dos seus familiares e o 

seu trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida; Em relação ao pedido de aplicação ao ofensor de suspensão da 

posse ou restrição do porte de armas, não há como deliberar a respeito, 

haja vista que não foi informado pela vítima se EVANDRO SILVA 

RODRIGUES possui autorização para a posse ou porte de arma de fogo. 

Assim, a proibição de tal conduta já está tipificada como crime pelo 

legislador e dela ninguém pode alegar o desconhecimento. INDEFIRO, por 

ora, o pedido de proibição temporária para celebração de atos e contratos 

de compra, venda e locação de propriedade comum, uma vez que não 

constam elementos mínimos suficientes a possibilitar o deferimento deste 

pedido. Quanto ao pedido de afastamento da ofendida, sem prejuízo dos 

direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e alimentos, INDEFIRO, tendo 

em vista que as partes não residem no mesmo endereço, conforme 

relatado pela ofendida. De igual forma, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de 

proteção e atendimento, tendo em vista que não há referido programa 

nesta Comarca. Intime-se a requerente/vítima pessoalmente desta decisão, 

cientificando-a de que, caso EVANDRO SILVA RODRIGUES descumpra 

qualquer das medidas acima impostas, deverá procurar imediatamente a 

Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum local para a adoção das medidas 

pertinentes. Intime-se o requerido, pessoalmente, cientificando-o de que o 

descumprimento de quaisquer dessas medidas ensejará a decretação de 

sua prisão preventiva (artigo 20 da Lei nº 11.340/2006 e artigo 313, inciso 

III, do CPP). Caso não seja encontrado, intime o requerido por edital. Insta 

consignar que as medidas protetivas ora determinadas podem ser revistas 

a qualquer momento, bem como, outras poderão ser aplicadas, previstas 

na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as 

circunstâncias o exigirem (Lei nº. 11.340/2006, art. 22, § 1º). 

Cientifique-se a Autoridade Policial e a Polícia Militar de Peixoto de 

Azevedo. Nos termos do artigo 18, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que tome ciência desta 

decisão. Servirá a presente decisão como mandado, ante a urgência que 

o caso requer. Cumpra-se expedindo o necessário.

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

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

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

digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 11 de setembro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 92166 Nr: 2780-31.2018.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Indiciado(a): Willian Monteiro da Cunha, Cpf: 02443981193, Rg: 

2424932-7 SSP MT Filiação: José Antonio Rodrigues da Cunha e Roseli 

Monteiro da Cunha, data de nascimento: 10/07/1987, brasileiro(a), natural 

de Peixoto de azevedo-MT, solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua Pará, 996, 

Bairro: Liberdade, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO do Agressor acima qualificado, quanto à aplicação 

das medidas de proteção, com fulcro no art. 22, III, alíneas "a", "b" e "c" da 

Lei nº 11.340/2006, consistente em:

 1) Proibição do Agressor de se aproximar da ofendida, seus familiares e 

das testemunhas, mantendo limite mínimo de distância de 200 (duzentos) 

metros;

2) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;

3) Proibição de frequentar a residência da ofendida, dos seus familiares e 

o seu trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida.

ADVERTÊNCIA: O agressor fica advertido de que o descumprimento da 

ordem judicial poderá implicar na decretação de sua prisão preventiva.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário digitei.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Medida Protetiva nº 2780-31.2018.811.0023

Código nº 92166

Ofensor: Willian Monteiro da Cunha

Vítima: Poliana Mendes da Silva

Cuida-se de pedido de aplicação de medidas protetivas em favor de 

Poliana Mendes da Silva alegada vítima do crime de ameaça, praticado em 

situação de violência doméstica por seu ex-companheiro Willian Monteiro 

da Cunha.

Afirma a requerente que esta vem sofrendo agressões físicas e 

psicológicas pelo ofensor por não aceitar o término do relacionamento. 

Com isso requer medidas de proteção previstas em lei.

Os fatos foram registrados em boletim de ocorrência ocorridos em 

31/07/2018 e 05/08/2018, do qual se extrai que a vítima comunicou à 

polícia tudo o quanto aqui se relatou.

Acompanhou o pedido, o boletim de ocorrência registrado pela vítima, nota 

de ciência e garantias constitucionais da Lei nº 11.340/2006, cópia de 

seus documentos pessoais, termo de apreensão, declarações prestadas 

pelos policiais militares, interrogatório do ofensor e termo de 

representação.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Registre-se, inicialmente, que entre todos os tipos de violência existentes 

contra a mulher, aquela praticada no ambiente familiar é uma das mais 

cruéis e perversas, seja qual for o grau de parentesco entre os 

envolvidos.

A narrativa constante dos autos denota clara situação de risco a que foi 

exposta a requerente, visto que o ofensor revela conduta agressiva 

contra sua ex-companheira, sendo um dos motivos o término do 

relacionamento.

Portanto, no caso em discussão, verifico a presença de elementos a 

autorizar a atuação estatal e a tutela jurisdicional no sentido de garantir a 

integridade física e psíquica da vítima, a ser realizada por intermédio de 

instrumentos próprios para coibir a concretização dos riscos que está 

sofrendo, mormente porque ao que parece o requerido está agindo de 

forma agressiva contra a requerente, importunando-a com agressões 

físicas, por simples ciúmes.

À vista do que foi relatado, está configurada a situação de iminente risco 

de lesões corporais ou até mesmo violência psicológica reiterada.

Diante de tais fatos, entendo que as agressões físicas e ameaças 

supostamente praticadas pelo requerido, nestas circunstâncias fáticas – 

considerando as características da cognição sumária própria das tutelas 

de urgência – são claros indicativos do risco de lesão à integridade física 

e psíquica da vítima e de seus familiares, o que justifica a proibição do 

agressor em se aproximar ou manter contato com os mesmos.

Neste ponto, é importante frisar que a palavra da vítima em crimes 

cometidos no âmbito doméstico e familiar é de suma importância, já que, 

em regra, a violência ocorre, na maioria das vezes, dentro do próprio 

âmbito familiar, sem prova testemunhal. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER – DELITO DE AMEAÇA E VIAS DE FATO PERPETRADO CONTRA 

A EX-COMPANHEIRA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO 

RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM 

HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS – SENTENÇA ESCORREITA – 

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a 

autoria do crime restar comprovada pelos depoimentos da vítima e demais 

provas nos autos, ainda mais em se tratando de crime que envolve 

violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima 
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se reveste de maior força probatória. (Apelação Criminal nº 122.516/2015, 

Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado 

em 18/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015).”

Assim, configurada a hipótese de violência doméstica (artigo 5º, inciso III e 

artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006), bem como a imperiosa 

necessidade de aplicação de medidas de proteção à ofendida, o 

deferimento do presente pedido é necessário, a fim de resguardar a 

incolumidade física e psíquica da requerente.

Diante do exposto, nos termos do artigo 22 da denominada Lei Maria da 

Penha (Lei n.º 11.340/2006) concedo parcialmente à ofendida POLIANA 

MENDES DA SILVA as medidas postuladas, e aplico imediatamente ao 

ofensor WILLIAN MONTEIRO DA CUNHA as seguintes medidas de 

urgência:

1) proibição do agressor de aproximar da ofendida e de seus familiares e 

testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 200 (duzentos) 

metros entre estes e o agressor;

 2) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas 

por qualquer meio de comunicação;

 3) proibição de frequentar a residência da ofendida, dos seus familiares e 

o seu trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida;

 Já em relação prestação de alimentos provisionais ou provisórios; 

encaminhamento da ofendida dependentes ao programa oficial de 

proteção e atendimento; e, restituição de bens indevidamente subtraídos 

pelo agressor à ofendida, deixo de proferir decisão, à míngua de 

informações sobre a situação, devendo a requerente constituir advogado 

ou comparecer à Defensoria Pública objetivando a defesa do seu 

patrimônio.

Intime-se a requerente/vítima pessoalmente desta decisão, cientificando-a 

de que, caso o ofensor descumpra qualquer das medidas acima impostas, 

deverá procurar imediatamente a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum 

local para a adoção das medidas pertinentes.

Intime-se o requerido, pessoalmente, cientificando-o de que o 

descumprimento de quaisquer dessas medidas ensejará a decretação de 

sua prisão preventiva (artigos 20 e 24-A, ambos da Lei nº 11.340/2006 e 

artigo 313, inciso III, do CPP).

 Caso não seja encontrado, intime o ofensor por edital.

 Insta consignar que as medidas protetivas ora determinadas podem ser 

revistas a qualquer momento, bem como, outras poderão ser aplicadas, 

previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou 

as circunstâncias o exigirem (Lei nº. 11.340/2006, art. 22, § 1º).

Cientifique-se a Autoridade Policial e a Polícia Militar de Peixoto de 

Azevedo/MT.

Nos termos do artigo 18, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, encaminhem-se 

os autos ao Ministério Público para que tome ciência desta decisão.

Servirá esta decisão como MANDADO DE INTIMAÇÃO e OFÍCIO, ante a 

urgência que o caso requer.

Cumpra-se COM URGÊNCIA expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 07 de agosto de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

Nome do Servidor (digitador):Allison Araujo da Silva

Portaria:

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 175362 Nr: 6976-74.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Souza e Silva 

- OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerente juntou aos autos toda a documentação 

exigida na Instrução Normativa SCA 02/2011 do TJ/MT, defiro a restituição 

dos valores depositados – guias n. 52028 e 52029.

Oficie-se ao Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102191 Nr: 3007-56.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Oscar 

Leonel de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Dispensa a oitiva das demais testemunhas diante do acordo entre as 

partes de limitarem as oitivas em três testemunhas que foram ouvidas 

nesta oportunidade.

À parte requerida para alegações finais no prazo de 10 dias, ficando 

intimada nesta oportunidade.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000383-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

APARECIDO JANUARIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000383-12.2018.8.11.0013; Valor causa: $37,500.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[REVISÃO DO SALDO 

DEVEDOR, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que a Contestação apresentada ID 13551106 é Tempestiva. 

Assim, abro vista à parte autora para se manifestar no prazo legal. Pontes 

e Lacerda, 16 de setembro de 2018 LAUDICEIA SOUZA SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000587-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

JAMES MATTHEW MERRILL (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Tendo em vista a juntada dos IDs 14531380 e 14531636, que atestam a 

impossibilidade de citação dos réus, intimo a parte autora para apresentar 

novo endereço, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

Processo Número: 1001519-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. (ADVOGADO(A))

N. D. S. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. S. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001519-44.2018.8.11.0013. AUTOR: NAIR 

DE SOUZA PORTO RÉU: LUCAS BRITO SANTOS Vistos. NAIR DE SOUZA 

PORTO, nos autos qualificados, ajuizou AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS contra LUCAS BRITO SANTOS. Narra a autora, em síntese, 

que é avó materna do réu e, atualmente, encontra-se obrigada 

judicialmente a pagar alimentos no valor equivalente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente. Diante disso, afirma que o réu completou 

a maioridade civil e possui condições de manter a sua própria 

sobrevivência, o que motiva a pretensão formulada, exonerando-a da 

obrigação alimentar. Em arremate, requereu a concessão da tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada para exonerar da 

obrigação outrora contraída, fundamentando-se o pleito na maioridade do 

réu – probabilidade do direito alegado – e as privações de ordem 

financeira – perigo da demora -. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório, fundamento e decido. Do disposto no art. 300, “caput”, do Novo 

Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pela reclamante, a probabilidade do direito 

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 

possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona 

com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até 

mesmo, ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo 

exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional. 

Com efeito, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, na medida em 

que a maioridade civil, segundo entendimento majoritário da doutrina e 

pacificado pela jurisprudência, não é causa automática da exoneração 

alimentar. Nesta toada, não há provas documentais que viabilizem, ao 

menos nesta etapa processual de cognição sumária, a conclusão que o 

réu tenha condições de manter-se por meio de seu próprio trabalho e, 

ainda, que não necessita mais dos alimentos outrora fixados em seu 

favor. A autora, por sua vez, não juntou nos autos elementos hábeis 

capazes de demonstrar que não possui condições de permanecer 

obrigada ao pagamento dos alimentos em razão do arbitramento judicial. 

Aliado a isto, exceto no campo fático, há fragilidade probatória inicial, o 

que infirma a alegada evidência no perigo da demora. Deste modo, o caso 

concreto demanda dilação probatória e o regular contraditório. Sobre o 

tema, colho do entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA EM 

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA 

INEQUÍVOCA A RESPEITO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS 

ALIMENTANDOS. COM FUNDAMENTO NO PARENTESCO, REMANESCE 

DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS APÓS O ATINGIMENTO DA 

MAIORIDADE. DECISÃO: RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – A exoneração de 

alimentos não é automática quando a prole atinge a maioridade. Aos 

dezoito anos de idade cessa o poder familiar, mas permanece a obrigação 

alimentar com base no parentesco. Precedentes do STJ. 2 – Dessa feita, 

considerando que o agravante não trouxe aos autos prova inequívoca 

acerca das reais condições financeiras de seus filhos, parece temerária a 

concessão de tutela antecipada em ação de exoneração de alimentos. 3 – 

Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF, AGI: 

20070020031847, Relator: Iracema Miranda e Silva, Data de Julgamento: 

27/06/2007, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2007, Pág. 74). 

Portanto, diante da inexistência dos requisitos necessários à concessão 

do pleito, o indeferimento da tutela antecipada é medida que se impõe. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada. 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 30 de outubro de 2018, às 16h00min. 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, 31 de julho de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143935 Nr: 5234-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eucledina de Campos Nunes Silva

 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

 Pelo exposto e estando presentes os requisitos ensejadores para o 

recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, de forma a condenar a parte 

requerida ao pagamento do montante de R$ R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), referente ao percentual de invalidez 

permanente aferido pelo perito do Juízo.Tal valor deverá ser corrigido pelo 

INPC a partir da data em que se deu o sinistro. O valor também deverá ser 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

citação inicial, consoante às Súmulas 43 e 426, ambas do Superior 

Tribunal de Justiça.Considerando que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do NCPC), CONDENO a ré ao 

pagamento de custas, despesas processuais, além de honorários 

advocatícios os quais fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos 

termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. Considerando que os 

honorários periciais já se encontram depositados em Juízo, conforme se 

vê à fl. 113, EXPEÇA-SE alvará para levantamento do referido valor em 

favor do médico-perito nomeado nos autos (fls. 103/104).Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168110 Nr: 4191-42.2018.811.0013

 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: ARISTIDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 
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Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (fls. 30/31).Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Com o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das 

partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do 

art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167885 Nr: 4062-37.2018.811.0013

 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: ELZA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (fls. 33/34).Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Com o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das 

partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do 

art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167341 Nr: 3792-13.2018.811.0013

 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: Luilson Gomes Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA NUNES ONOFRE - 

OAB:23519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

LUILSON GOMES NOGUEIRA, devidamente qualificado nos autos, e 

WAGNER QUEIROZ celebraram o acordo de fls. 25/26, tendo requerido 

deste juízo a sua homologação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo prosseguimento 

do feito (fl. 34).

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o necessário. Decido.

No caso em tela, verifica-se que as partes entabularam acordo (fls. 25/26) 

e requereram a sua homologação pelo juízo, de modo que inexistem 

motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi 

alcançado.

 Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes às fls. 25/26, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. No entanto, seu 

pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, 

do NCPC, visto que DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita.

INTIME-SE.

NOTIFIQUE-SE o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de 

Mato Grosso.

Ao final, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 20301 Nr: 4175-16.2003.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Silveiro Botelho - 

OAB:5929/MT

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

643/693, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

à Fazenda Pública, a fim de que apresente suas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85601 Nr: 3207-34.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferragens Ribeiro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizetti Luiz de Freitas - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 87, 

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.: 42320 Nr: 4597-49.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JddS, JCDdS, SdSBDdS, GDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 196, 

com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte exequente 

para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80498 Nr: 2612-69.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eurico de Carvalho Cervelati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Donizete Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 Autos do processo nº 2612-69.2012.811.0013

Código nº 80498

Vistos.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Diante do teor da certidão de fl. 448, verifico que houve um equívoco na 

data agendada para a audiência designada.
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 Diante disso, REDESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

06 de novembro de 2018, às 16h00min.

No mais, CUMPRAM-SE as demais determinações constantes da decisão 

de fl. 446.

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 14 de setembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 28784 Nr: 3727-72.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlene Jurameira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Alves Vitoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Tendo em vista o teor do auto de imissão na posse de fl. 364, 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.: 80292 Nr: 2378-87.2012.811.0013

 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: Rodrigo Marchiori Silva Prado

 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:

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

118/138, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

à parte autora, a fim de que apresente suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 50693 Nr: 2025-52.2009.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino & Passaretti Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IDÁRIO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:21450/O

 Certifico e dou fé que, conforme extrato de fls. 114/114vº, o montante 

objeto do pedido de fls. 103/111 foi desbloqueado via Sistema BACENJUD 

2.0. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo a parte 

executada para se manifestar nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57045 Nr: 2608-03.2010.811.0013

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

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

 PARTE AUTORA: Eclair Cordoba Riquelme

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fls. 228/229 foram 

apresentados tempestivamente. Em razão disso, abro vista dos autos à 

parte autora, para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89833 Nr: 1611-78.2014.811.0013

 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: Orlanda Avila da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fls. 98/100 foram 

apresentados tempestivamente. Em razão disso, abro vista dos autos à 

parte autora, para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160050 Nr: 463-90.2018.811.0013

 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: ANDRE BASTOS DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, para o fim de CONCEDER o benefício ao autor ADNRÉ 

BASTOS DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, no valor a ser 

calculado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, cujo termo “a quo” 

deverá retroagir à data do indeferimento administrativo do pedido 

(07/04/2017, fl. 21).O pagamento retroativo deve ser feito com atualização 

monetária, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou 

devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e 

com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte nos arts. 85, § 2º, e 

86, parágrafo único, do NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o 

disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.Em não 

havendo recurso voluntário e levando-se em consideração a natureza 

ilíquida da sentença condenatória ora proferida, REMETAM-SE os autos ao 

e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em reexame necessário, 

em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do NCPC.Nos 

termos da Seção 17, artigos 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os 

dados da implantação dos benefícios: nome do Segurado: ANDRÉ 

BASTOS DE OLIVEIRA; benefício concedido: APOSENTADORIA HÍBRIDA; 

renda mensal: A SER CALCULADA PELO INSS; data de início do benefício: 

(07/04/2017, fl. 21); RMI: fixada judicialmente; data do início do pagamento: 

não se aplica.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 117327 Nr: 2667-78.2016.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Antonio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

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

Silva - OAB:8.184-A

 Pelo exposto e estando presentes os requisitos ensejadores para o 

recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, de forma a condenar a parte 

requerida ao pagamento do montante de R$ 2.193,75 (dois mil, cento e 

noventa e três reais e setenta e cinco centavos), referente ao percentual 

de invalidez permanente aferido pelo perito do Juízo.Tal valor deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir da data em que se deu o sinistro. O valor 

também deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 
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contados da data da citação inicial, consoante às Súmulas 43 e 426, 

ambas do Superior Tribunal de Justiça.Considerando que a parte autora 

sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do NCPC), 

CONDENO a ré ao pagamento de custas, despesas processuais, além de 

honorários advocatícios os quais fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. Considerando 

que os honorários periciais já se encontram depositados em Juízo, 

conforme se vê à fl. 133, EXPEÇA-SE alvará para levantamento do 

referido valor em favor do médico-perito nomeado nos autos (fl. 

126).Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 131257 Nr: 8694-77.2016.811.0013

 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: Griciene Pereira de Oliveira

 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:12903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, o 

que faço com fulcro assente no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora 

ao pagamento de custas, despesas, além de honorários advocatícios de 

sucumbência que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, 

§2º, incisos I a IV, do NCPC. No entanto, considerando a concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita, a cobrança de tais verbas fica 

suspensa, consoante dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC (fl. 

21).Considerando que os honorários periciais já se encontram 

depositados em Juízo, conforme se vê à fl. 115, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento do referido valor em favor do médico-perito nomeado nos 

autos (fl. 108).Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148679 Nr: 7260-19.2017.811.0013

 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: Eliene Rosa Miranda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a assistente social Damaris Cristina Machado Caminotto a fim de 

que traga aos autos, COM URGÊNCIA, o relatório do estudo realizado na 

residência da parte autora, uma vez que apesar da intimação do setor 

técnico em 30 de maio de 2018 (fl. 80), não consta informações nos autos 

sobre a realização do estudo.

Com a juntada do relatório, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem 

sobre o estudo elaborado.

Após, PROMOVAM-SE os autos à conclusão.

CUMPRA-SE com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141611 Nr: 4314-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a assistente social Damaris Cristina Machado Caminotto a fim de 

que traga aos autos, COM URGÊNCIA, o relatório do estudo realizado na 

residência da parte autora, uma vez que apesar de intimada em 13 de 

novembro de 2017 (fl. 49), não consta informações nos autos sobre a 

realização do estudo.

Com a juntada do relatório, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem 

sobre o estudo elaborado.

Após, PROMOVAM-SE os autos à conclusão.

CUMPRA-SE com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143607 Nr: 5059-54.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jales Gonçalves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido de conversão da ação de 

busca e apreensão em execução por quantia certa, a fim de trazer aos 

autos o comprovante de pagamento da diferença das custas processuais 

iniciais e taxa judiciária, observando-se o valor atribuído à causa, sob 

pena de indeferimento.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão 

dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118143 Nr: 2908-52.2016.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE STINGELLIN VERLINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Pelo exposto e estando presentes os requisitos ensejadores para o 

recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, de forma a condenar a parte 

requerida ao pagamento do montante de R$ 5.906,25 (cinco mil, 

novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), referente ao percentual 

de invalidez permanente aferido pelo perito do Juízo.Tal valor deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir da data em que se deu o sinistro. O valor 

também deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data da citação inicial, consoante às Súmulas 43 e 426, 

ambas do Superior Tribunal de Justiça.Considerando que a parte autora 

sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do NCPC), 

CONDENO a ré ao pagamento de custas, despesas processuais, além de 

honorários advocatícios os quais fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. Considerando 

que os honorários periciais já se encontram depositados em Juízo, 

conforme se vê à fl. 77, EXPEÇA-SE alvará para levantamento do referido 

valor em favor do médico-perito nomeado nos autos (fl. 71).Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 
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forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2871 Nr: 309-44.1996.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlivan Lopes da Silva, ARÉDIO ALVES DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 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$ 

192,35 (cento e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 171/172. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 192,35 (cento e noventa e 

dois reais e trinta 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):

 Cod. Proc.: 7268 Nr: 569-87.1997.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO VERA CRUZ LTDA Repr. Sr. Geraldo 

Pinto S. Prop.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL DIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 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$ 

329,71 (trezentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 103/104. Este valor 

deverá ser pago de forma única, sendo R$ 329,71 (trezentos e vinte e 

nove reais e setenta e um 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):

 Cod. Proc.: 10197 Nr: 315-51.1996.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO - Banco Brasileiro de Descontos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ind. e Com. de Madeiras Veríssima Ltda e 

Outros., ARÉDIO ALVES DA COSTA, Orlivan Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 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$ 

453,67 (quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

164/165. Este valor deverá ser pago de forma única, sendo R$ 453,67 

(quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete 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):

 Cod. Proc.: 6578 Nr: 316-94.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flaiza Coelho de Brito Macedo, ROBERTO 

JONAS DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Jonas de Macedo - 

OAB:3565

 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$ 

405,89 (quatrocentos e cinco reais e oitenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 109/125. Este valor 

deverá ser pago de forma única, sendo R$ 405,89 (quatrocentos e cinco 

reais e oitenta e nove 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 das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 136362 Nr: 2097-58.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LETICIA BARCELOS NASCIMENTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL MATHIAS GUIMARÃES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Morari Pereira - 

OAB:

 Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO formulado pela 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em prol dos 

assistidos, MARIA LETÍCIA BARCELOS NASCIMENTO BORGES e SAMUEL 

MATHIAS GUIMARÃES BORGES, relativamente ao divórcio, à guarda, 

alimentos e direitos de visitas do menor Gustavo Nascimento Guimarães 

Borges.

Com vista dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se 

manifestou favoravelmente à homologação.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do 

artigo retro mencionado.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o termo de acordo extrajudicial entabulado 

entre as partes nas fls. 1/4 e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 
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presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

EXPEÇA-SE o termo de guarda definitiva do infante Gustavo Nascimento 

Guimarães Borges em favor de sua genitora, intimando a guardiã esta 

para firmá-lo junto à secretaria no prazo de 5 (cinco) dias.

Além disso, EXPEÇA-SE mandado de averbação endereçado ao Cartório 

de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Pontes e Lacerda, 

local onde foi lavrado o assento de casamento (fl. 9) que ora se dissolveu.

A requerente retornará ao nome de solteira: MARIA LETÍCIA BARCELOS 

NASCIMENTO.

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

A propósito, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça aos assistidos, 

nos termos do art. 98, caput, do NCPC.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 94603 Nr: 5441-52.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago da Silva Bedoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 ANTE O EXPOSTO, desclassifico o crime indicado na exordial, art. 33, 

caput, da Lei de nº 11.343/2006, para a infração penal prevista no artigo 

28, também da Lei nº 11.343/2006, com lastro no que dispõe o artigo 383, 

§ 2º, do Código de Processo Penal, dando-lhe nova definição jurídica. Por 

corolário, DECLARO a incompetência da TERCEIRA VARA CRIMINAL de 

Pontes e Lacerda/MT para apreciar e julgar os fatos relatados nos autos e 

DETERMINO a remessa da presente ação penal ao Juizado Especial 

Criminal, para a adoção das medidas cabíveis.Cientifique-se ao Ministério 

Público e Advogado Constituído.Recolham-se os mandados de prisão, 

porventura expedidos.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-se.Pontes e Lacerda/MT, 31 de agosto 

de 2018.Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 85248 Nr: 2833-18.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal para CONDENAR o denunciado ALBERTO DE 

JESUS DA SILVA, vulgo "nego beto", brasileiro, casado, comerciante, 

natural de Aparecida do Taboado/MS, nascido aos 17/06/1962, filho de 

Antônio Barbosa da Silva e Sofia Maria de Jesus da Silva, portador do RG 

nº 828353 SSP/MT e inscrito no CPF nº 534.942.451-34, residente e 

domiciliado à Avenida Marechal Rondon, nº 2874, Centro, em Pontes e. 

Lacerda/MT, como incurso nas sanções previstas no artigo 12 da Lei n° 

10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 138998 Nr: 3249-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Soares Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 CERTIFICO QUE, em cumprimento ao que determina o Prov. 52/07-CGJ/MT, 

abro vista para a defesa técnica do réu para se manifestar dos 

documentos juntados pelo Ministério Públicos Estadual e mídia em Cd que 

se encontra à disposição nesta Secretaria da Terceira Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 85657 Nr: 3270-59.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo Cassiano Marcos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010678-91.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

MIRINEA DUTRA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações das partes promoventes e promovidas para comparecerem a 

audiência de conciliação para o dia 8 de outubro de 2018 às 13H10MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010678-91.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

MIRINEA DUTRA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações das partes promoventes e promovidas para comparecerem a 

audiência de conciliação para o dia 8 de outubro de 2018 às 13H10MIN.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-72.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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ZENILDA FIGUEIREDO DOS SANTO (REQUERENTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANESSA MORAIS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000821-72.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ZENILDA FIGUEIREDO DOS 

SANTO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos em Sentença. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Advogado que propôs 

(protocolou) a ação da parte reclamante, alegando que há na sentença 

prolatada erro material por haver omissão/contradição. Requer, por fim, o 

acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja reformada a 

decisão. DECIDO. Não conheço dos embargos de declaração em razão de 

sua intempestividade, mantendo a sentença por suas próprias razões de 

fato e de direito. Conforme andamento dos autos, a sentença fora 

publicada em 13/03/2018, e considerando o prazo processual e a 

contagem de prazo nos termos que regem os Juizados especiais, o quinto 

dia seria em 18/03/2018 (domingo), porquanto o prazo final fora em 

19/03/2018 (segunda-feira). Em razão dos embargos terem sido opostos 

em 21/03/2018, intempestividade que declaro/reconheço nesta. PRI. Isto 

Posto, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro nos art.(s) 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO 

IMPROCEDENTE os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto 

pelo Embargante, já qualificado nos autos, diante a intempestividade dos 

embargos, mantendo inalterada a decisão lançada. P.R.I.C. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 17 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-36.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RIBEIRO CHOMA (REQUERENTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANESSA MORAIS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000804-36.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARLI RIBEIRO CHOMA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos em Sentença. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pelo Advogado que propôs (protocolou) a ação da 

parte reclamante, alegando que há na sentença prolatada erro material por 

haver omissão/contradição. Requer, por fim, o acolhimento dos Embargos 

de Declaração, a fim de que seja reformada a decisão. DECIDO. Conheço 

os presentes Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos/contraditórios pelo advogado, ora Embargante. Os 

Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a 

pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os Embargos de Declaração, não se 

prestam eles a aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada, apenas 

visa sanar determinado ponto. Analisando-se as questões postas em 

discussão nos presentes Embargos, concluo que o mesmo não merece 

provimento, haja vista, apesar dos argumentos do embargante, não 

vislumbro qualquer obscuridade, contradição ou omissão na sentença ora 

guerreada, devendo ser mantida por suas próprias razões de fato e de 

direito. Assevero que a condenação ao advogado CLAUDINO fora 

prolatada visto ter sido o responsável pela interposição da lide temerária. 

Assim, a argumentação de que houve o substabelecimento sem reserva 

de poderes não lhe pode torna-lo inerte, uma vez que fora o responsável 

pela movimentação da maquina judiciaria. Porquanto, não houve qualquer 

inobservância ao substabelecimento mencionado nos embargos, razão 

pela qual a sentença merece ser mantida nos exatos termos proferidos. 

Ademais, consoante se observa, as alegações expostas nos embargos 

de declaração visam atacar o mérito da decisão, conferindo-lhe efeito 

infringente o que, em princípio, desnatura as finalidades daquela. Revela, 

em essência, o embargante, a pretensão de reformar o decisum, o que é 

inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos 

estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC. Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência, e com fulcro nos art.(s) 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTE os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto pelo Embargante, já qualificado 

nos autos, mantendo inalterada a decisão lançada. P.R.I.C. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 17 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-21.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA CARVALHO AGUIAR (REQUERENTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANESSA MORAIS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000805-21.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ROSICLEIA CARVALHO 

AGUIAR REQUERIDO: CLARO S/A Vistos em Sentença. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pelo Advogado que propôs (protocolou) 

a ação da parte reclamante, alegando que há na sentença prolatada erro 

material por haver omissão/contradição. Requer, por fim, o acolhimento 

dos Embargos de Declaração, a fim de que seja reformada a decisão. 

DECIDO. Conheço os presentes Embargos de Declaração para analisar os 

pontos considerados omissos/contraditórios pelo advogado, ora 

Embargante. Instado a apresentar contrarrazões o Embargado manifestou 

sendo favorável a manutenção da sentença nos exatos termos. Os 

Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a 

pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os Embargos de Declaração, não se 

prestam eles a aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada, apenas 

visa sanar determinado ponto. Analisando-se as questões postas em 

discussão nos presentes Embargos, concluo que o mesmo não merece 

provimento, haja vista, apesar dos argumentos do embargante, não 

vislumbro qualquer obscuridade, contradição ou omissão na sentença ora 

guerreada, devendo ser mantida por suas próprias razões de fato e de 

direito. Assevero que a condenação ao advogado CLAUDINO fora 

prolatada visto ter sido o responsável pela interposição da lide temerária. 

Assim, a argumentação de que houve o substabelecimento sem reserva 

de poderes não lhe pode torna-lo inerte, uma vez que fora o responsável 

pela movimentação da maquina judiciaria. Porquanto, não houve qualquer 

inobservância ao substabelecimento mencionado nos embargos, razão 

pela qual a sentença merece ser mantida nos exatos termos proferidos. 

Ademais, consoante se observa, as alegações expostas nos embargos 

de declaração visam atacar o mérito da decisão, conferindo-lhe efeito 

infringente o que, em princípio, desnatura as finalidades daquela. Revela, 

em essência, o embargante, a pretensão de reformar o decisum, o que é 

inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos 

estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC. Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência, e com fulcro nos art.(s) 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTE os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto pelo Embargante, já qualificado 

nos autos, mantendo inalterada a decisão lançada. P.R.I.C. Submeto, nos 
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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, 17 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-31.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANESSA MORAIS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000578-31.2017.8.11.0013. REQUERENTE: APARECIDA CARNEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Sentença. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte reclamante, 

alegando que há na sentença prolatada omissão/obscuridade. Requer, por 

fim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos 

modificativos, a fim de que seja reformada a decisão afastando a multa 

imposta a advogada da parte Embargante. DECIDO. Conheço os presentes 

Embargos de Declaração para analisar os pontos considerados 

omissos/obscuros pela Embargante. Instado a apresentar contrarrazões o 

Embargado não se manifestou. Os Embargos de Declaração nada mais 

são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de 

decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, 

dúvida, eliminem contradição ou supram omissão existente no julgado. O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão 

de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Os 

Embargos de Declaração, não se prestam eles a aumentar/majorar ou 

modificar a decisão atacada, apenas visa sanar determinado ponto. 

Analisando-se as questões postas em discussão nos presentes 

Embargos, concluo que o mesmo não merece provimento, haja vista, 

apesar dos argumentos do embargante, não vislumbro qualquer 

obscuridade, contradição ou omissão na sentença ora guerreada, 

devendo ser mantida por suas próprias razões de fato e de direito. 

Assevero que a condenação da advogada fora prolatada visto ter sido o 

responsável pela interposição da lide temerária, e tal condenação está em 

consonância à atual jurisprudência. Neste sentido: PROCESSO CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAFASTABILIDADE EM RAZÃO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LIDE TEMERÁRIA. POSSIBILIDADE DE 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO. 1.Trata-se de apelação em 

ação previdenciária cujo objetivo é a percepção de valores pretéritos 

ligados a benefício de aposentadoria que, segundo relatado na petição 

inicial, foi deferido em virtude da impetração do mandado de segurança nº 

2004.38.00.017004-4. Alega o autor que tem direito aos atrasados desde 

a impetração daquele writ. 2.Restou satisfatoriamente demonstrado nos 

autos que a postulação objeto da petição inicial representou afronta 

flagrante ao postulado da boa-fé processual, tendo o autor infringido as 

regras do art. 14, I, II e III do Código de Processo Civil, porquanto formulou 

pretensão judicial sabedor de que ela era desprovida de qualquer amparo 

jurídico. 3.Com efeito, a sentença prolatada nos autos do mandado de 

segurança nº 2004.38.00.017004-4 reconheceu tão somente o direito do 

autor à contagem dos períodos de 02/02/1977 a 30/08/1977, 10/12/1977 a 

09/05/1980 e 25/11/1980 a 27/06/1993 como especiais e a sua averbação 

para fins de futura aposentadoria após a conversão em tempo comum 

pelo fator 1.4. O pedido formulado naquele feito envolvendo a concessão 

de aposentadoria foi denegado. Referida sentença transitou em julgado 

após ser confirmada por esta Corte. Se o autor não detinha título judicial 

que lhe reconhecesse o direito à aposentadoria, jamais poderia ajuizar 

ação com o escopo de perceber parcelas pretéritas de tal benefício 

previdenciário, fundamentando a sua pretensão na sentença prolatada no 

mandado de segurança citado. 4.O fato de o autor ser beneficiário da 

assistência judiciária não afasta o adimplemento das condenações 

aludidas, conforme jurisprudência deste tribunal (AC n. 

2006.39.00.007069-2/PA. Rel. Juíza Federal Cláudia Oliveira da Costa 

Tourinho Scarpa. e-DJF1 de 30/09/2013). 5.A condenação solidária da 

advogada do autor ao pagamento da indenização prevista no art. 18, § 2º 

do CPC, por provocar lide temerária (art. 17, V do CPC), tem fundamento 

no art. 32, parágrafo único da Lei nº 8.906/94 e no art. 6º do Código de 

Ética e Disciplina da OAB. No caso concreto, evidencia-se tal hipótese, 

considerando que a advogada do autor nestes autos - Normalina Yaci 

Viana - foi, igualmente, quem impetrou o mandado de segurança nº 

2004.38.00.017004-4. Logo, tinha ela ciência inequívoca da ausência de 

título judicial hábil a pleitear em nova ação o pagamento de parcelas 

pretéritas ligadas ao beneficio previdenciário de aposentadoria. 6.É de 

conhecimento comezinho que a posterior concessão da aposentadoria na 

seara administrativa, após o adimplemento das condições legais, não dá 

ensejo à retroação dos efeitos financeiros à data do ajuizamento do 

mandado de segurança nº 2004.38.00.01700-4, em que foi reconhecida a 

contagem como especial de labor exercido em condições insalubres. 

7.Apelação do autor desprovida. (TRF-1 - AC: 00036904020084013800, 

Relator: JUIZ FEDERAL GUILHERME FABIANO JULIEN DE REZENDE, Data 

de Julgamento: 03/09/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 23/09/2015) – grifei/negritei 

APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA 

– LIDE TEMERÁRIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – NEGATIVAÇÃO 

LEGÍTIMA – BOA-FÉ OBJETIVA. 1 - Inviabilidade de adoção dos fatos 

engendrados pelo autor – origem e exigibilidade da dívida comprovada 

pelas provas trazidas, inequívoca a legitimidade da negativação (artigo 

333, II, do Código Buzaid) – cobrança em exercício regular de direito (art. 

188, I, do CC)– temerária a insistência contra fatos incontroversos; 2 - 

Conduta qualificada em diversos incisos do artigo 80, do Código de 

Processo Civil de 2015. Patente deslealdade processual, litigância de 

má-fé bem delineada no caso específico – imposição solidária de multa à 

parte e aos advogados (art. 81, do Novo Código de Processo Civil); 3 - 

Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – 

artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10011734020168260565 SP 

1001173-40.2016.8.26.0565, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 05/10/2016, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/10/2016) – grifei/negritei No que pertine a menção de que a 

Embargante havia requerido a desistência do feito, assevero, 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. No entanto, 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. 

Assim, o magistrado não se vê obrigado a homologar o pedido de 

desistência formulado pela parte autora. Pelo contrario, além de deixar de 

homologar o pedido poderá ainda aplicar as penalidades, conforme 

ocorreu no caso sub judice. Ademais, consoante se observa, as 

alegações expostas nos embargos de declaração visam atacar o mérito 

da decisão, conferindo-lhe efeito infringente o que, em princípio, desnatura 

as finalidades daquela. Revela, em essência, o embargante, a pretensão 

de reformar o decisum, o que é inviável de ser revisado em sede de 

embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 

1.022 do CPC. Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência, e com 

fulcro nos art.(s) 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, 

JULGO IMPROCEDENTE os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

proposto pelo Embargante, já qualificado nos autos, mantendo inalterada a 

decisão lançada. P.R.I.C. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 17 de setembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA ARAUJO BENVENUTI (REQUERENTE)

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANESSA MORAIS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000063-59.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LUDMILA ARAUJO 

BENVENUTI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte reclamada, 

alegando que há na sentença prolatada omissão. Requer, por fim, o 

acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, a fim 

de que seja reformada a decisão afastando a multa imposta a advogada 

da parte Embargante. DECIDO. Conheço os presentes Embargos de 

Declaração para analisar os pontos considerados omissos/obscuros pela 

Embargante. Instado a apresentar contrarrazões a embargada se 

manifestou favorável à conservação da sentença. Alega o embargante 

que a juíza leiga/magistrado “deixou de fundamentar a existência do dano 

alegado. Nenhum dano moral é presumido. Sendo assim, não restou 

comprovado nos autos a sua ocorrência”. Os Embargos de Declaração 

nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes 

prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam 

obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou supram omissão existente 

no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é 

a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, 

ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou 

tribunal. Os Embargos de Declaração, não se prestam eles a 

aumentar/majorar ou modificar a decisão atacada, apenas visa sanar 

determinado ponto. Analisando-se as questões postas em discussão nos 

presentes Embargos, concluo que o mesmo não merece provimento, haja 

vista, apesar dos argumentos do embargante, não vislumbro qualquer 

obscuridade, contradição ou omissão na sentença ora guerreada, 

devendo ser mantida por suas próprias razões de fato e de direito. 

Ademais, consoante se observa, as alegações expostas nos embargos 

de declaração visam atacar o mérito da decisão, conferindo-lhe efeito 

infringente o que, em princípio, desnatura as finalidades daquela. Revela, 

em essência, o embargante, a pretensão de reformar o decisum, o que é 

inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos 

estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC. Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência, e com fulcro nos art.(s) 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTE os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto pelo Embargante, já qualificado 

nos autos, mantendo inalterada a decisão lançada. P.R.I.C. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. PONTES E LACERDA, 17 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000372-77.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALO PEREIRA DE FARIAS (RÉU)

Magistrado(s):

MILTON LAZARO SANTOS LINO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Havendo a atualização do endereço do 

requerido, EXPEÇA-SE a competente carta precatória para sua citação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 13 de setembro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000495-75.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

MILTON LAZARO SANTOS LINO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a 

inicial. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 15 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000497-45.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

PEDRO ALVES NETO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA BONFIM DE SOUZA ABREU (REQUERIDO)

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO (ADVOGADO(A))

ESTEVAO LEITE DA CRUZ (REQUERIDO)

NORINA SENA DA SILVA (REQUERIDO)

NILO SOARES ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILTON LAZARO SANTOS LINO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que 

preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 15 de setembro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64842 Nr: 1164-87.2014.811.0014

 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: Lourival de Souza Miranda, Elson Souza Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64842

DESPACHO

VISTO,

DEFIRO o pedido de suspensão, na forma postulada às fls. 32/33.

Transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias, INTIME-SE o inventariante para 

promover o regular processamento do feito, no prazo legal, sob pena de 

remoção do encargo, nos termos do artigo 622, II, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 11 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78324 Nr: 303-62.2018.811.0014

 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 Aparecida Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade aviada por 

MARIA APARECIDA ALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL (INSS), requerendo o reconhecimento da sua 

qualidade de segurado(a) obrigatório(a), como rurícola. Vislumbra-se que 

nesta ato fora colhido o depoimento das testemunhas presentes da parte 

autora e, não havendo requerimento de diligencias pelas partes, razão 

pela qual, declaro encerrada a instrução processual. No mais, 

permaneçam os autos conclusos em gabinete para prolação da sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78324 Nr: 303-62.2018.811.0014

 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 Aparecida Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por corolário, 

declaro EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil de 2015. Isento de 

custas e honorários advocatícios, em face ao benefício da justiça gratuita. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino que sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO. INTIMEM-SE.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74039 Nr: 551-62.2017.811.0014

 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: Sérgio Benardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dores Emores Martins Gonzaga e Silva, 

Cleverson Alberto Félix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Portes Junior - 

OAB:10772/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - 

OAB:13322, José Luiz da Silva - OAB:37819, Rodolfo Wilson Martins 

- OAB:5.858, Viviane Scalcon - OAB:13.312/MT

 Código 74039

DESPACHO

VISTO,

 Cuida-se de pedido de habilitação de crédito, ajuizado por SÉRGIO 

DENARDI em face do ESPÓLIO DE ZENO FÉLIX DIAS.

Em síntese, às fls. 65/66 foi proferida decisão. Às fls. 68/80 foram 

opostos embargos de declaração com efeito suspensivo e modificativo 

pela inventariantes. Às fls. 82/83 o sucessor CLEVERSON ALBERTO 

FELIX DA SILVA manifestou-se.

 Pois bem.

Considerando que o pleito possui eventual efeito infringente à decisão de 

fls. 65/66, eis por bem determinar a intimação do embargado para 

manifestar-se, no prazo legal, com supedâneo do artigo 10 e 1023, 

parágrafo 2º, do NCPC.

Assim, INTIME-SE o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 11 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21987 Nr: 1034-78.2006.811.0014

 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: CAFdS, DEMGeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322, 

José Luiz da Silva - OAB:37819, Rodolfo Wilson Martins - 

OAB:5.858, Viviane Scalcon - OAB:13.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – DAS HABILITAÇÕES DE CRÉDITOO artigo 642 do CPC preceitua 

que:Art. 642 Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer 

ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.§ 1º A 

petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por 

dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário.§ 

2º Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o 

credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de 

bens suficientes para o pagamento.§ 3º Separados os bens, tantos 

quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o 

juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código 

relativas à expropriação.§ 4º Se o credor requerer que, em vez de 

dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já 

reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes.§ 

5º Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação 

das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução 

das liberalidades.Como se vê, a habilitação de crédito é legalmente 

prevista em lei, entretanto deve ser distribuída por dependência e autuada 

em apenso aos autos do processo de inventário.Deste modo, DETERMINO 

o desentranhamento das petições de fls. 312/315, 332 e 344/345 e dos 

seus respectivos documentos anexados, para que sejam devolvidos aos 

peticionantes, os quais devem promover a correta distribuição.I – OUTRAS 

CONSIDERAÇÕESConsiderando que a impugnação às primeiras 

declarações versa, dentre outras coisas, sobre dois imóveis mencionados 

na habilitação de crédito de código 74039, postergo sua análise para após 

o julgamento dos embargos declaratórios opostos naqueles 

autos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 11 de 

setembro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78590 Nr: 436-07.2018.811.0014

 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: Luceni Francisca Dias de Souza

 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:

 “Vistos etc. Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade aviada por 

LUCENI FRANCISCA DIAS DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), requerendo o reconhecimento da sua 

qualidade de segurado(a) obrigatório(a), como rurícola. Vislumbra-se que 

nesta ato fora colhido o depoimento das testemunhas presentes da parte 

autora e, não havendo requerimento de diligencias pelas partes, razão 

pela qual, declaro encerrada a instrução processual. No mais, 

permaneçam os autos conclusos em gabinete para prolação da sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78590 Nr: 436-07.2018.811.0014
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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: Luceni Francisca Dias de Souza

 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:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por corolário, 

declaro EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil de 2015. Isento de 

custas e honorários advocatícios, em face ao benefício da justiça gratuita. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino que sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO. INTIMEM-SE.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74254 Nr: 677-15.2017.811.0014

 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): Carlos Henrique de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:12.025

 Processo nº. 677-15.2017.811.0014 (Código 74254)

VISTO,

Cuida-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, qualificada nos autos.

Analisando o feito, verifico que a fl. 40 fora recebida a denúncia, bem 

como, determinada a citação do acusado. Ademais, realizada a citação, a 

fl. 52, o mesmo informou não possuir advogado, nem condições de 

constituir um.

Ademais, a fl. 53, foi realizada a nomeação de defensor dativo para o 

acusado, e, por conseguinte, apresentada a resposta à acusação, 

conforme fl. 54.

Pois bem.

Por isto posto, não havendo preliminares a serem analisadas, DESIGNO a 

data de 03 de Outubro de 2018, às 14h30min (MT) para a realização de 

audiência de Instrução e Julgamento.

 INTIMEM-SE, as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

INTIME-SE o acusado, cientificando-o da presente audiência.

DEPREQUE-SE, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

DÊ-SE CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29960 Nr: 764-78.2011.811.0014

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Colucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Verdério da Silva - 

OAB:MT 20.762, João Pedro de Arruda Soares - OAB:20602/A

 Dessa forma, CONHEÇO a exceção de pré-executividade oposta contudo, 

NEGO-LHE PROVIMENTO.” No que tange a obscuridade e omissão no que 

se diz respeito ao desbloqueio do montante constante em conta poupança, 

sob o argumento de que não teria sido constado na decisão a 

determinação de liberação do valor em favor da inventariante, consigno 

que não assiste razão o embargante.Estes autos se limita em determinar o 

desbloqueio do valor. O levantamento da quantia depositada em conta 

poupança pertencente ao de cujos possui rito próprio, dependendo do 

caso, a ser por alvará judicial ou inventário. Deste modo, não há que se 

falar em obscuridade e omissão no item V da decisão de fls. 

173/179.Posto isso, CONHEÇO dos declaratórios, contudo, DOU-LHES 

PARCIAL PROVIMENTO, nos termos acima expostos. No mais, permanece 

a decisão de fls. 173/179 inalterada.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu – MT, 06 de setembro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21311 Nr: 516-88.2006.811.0014

 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): Helena Rodrigues da Silva, Antonio Rodrigues 

da Silva, Dorival Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Nepomuceno Cabral 

Moreira Lima - OAB:9.777, Joaquim Martins de Siqueira Neto - 

OAB:/MT 3.777, Luciana Borges Moura Cabral - OAB:6755/MT

 VISTO,

 DEFIRO a busca de ativos financeiros via sistema Bacenjud, todavia, 

condiciono a realização da diligência à apresentação de cálculos 

atualizados da dívida, na forma do art. 798, inciso I, “b”, do NCPC, motivo 

pelo qual RESTITUO os autos à secretaria a fim de que os mesmos sejam 

encaminhados ao órgão ministerial para o exaurimento de tal finalidade.

Após, CONCLUSOS para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71133 Nr: 1105-31.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júnior Borges de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código: 71133

DESPACHO

VISTO,

 Ciente da juntada de fl. 70.

Considerando que o Ministério Público apresentou memoriais finais às fls. 

71/82, INTIME-SE a defesa, peticionante de fl. 70, para que apresente 

memorias finais no prazo de 05 (cinco) dias de acordo com o artigo 403 

§3º do Código de Processo Penal.

 Ademais, INTIME-A para que informe se o acusado ainda encontra-se 

internado e em caso positivo para que junte aos autos documento hábil a 

comprovar o alegado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 06 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77527 Nr: 2260-35.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evangelista da Silva Delmondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 Portanto, diante da jurisprudência e com fulcro nos art. 382 do Código de 

Processo Penal Brasileiro RECEBO os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.Assim sendo, analisando a sentença verifico assistir razão 

ao defensor, uma vez que a declaração judicial é elemento indisponível 

para que os advogados possam requerer os seus direitos quanto aos 

honorários advocatícios.Vislumbrando os autos, verifico que o demandado 

defensor foi nomeado a defesa do acusado à fl. 72, para patrocinar a sua 

defesa e como estipêndio do ofício foi determinado que se pagasse o 

valor correspondente a 10 (dez) URH, em conformidade com a tabela da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 319 de 456



Ordem dos Advogados do Brasil.Destarte, verifico na sentença a omissão 

quanto a expedição de certidão.Ante a isso, determino que após o transito 

em julgado da sentença condenatória seja expedida certidão ao defensor 

dativo no valor dos honorários advocatícios correspondentes, qual seja 10 

(dez) URH.Portanto DOU PROVIMENTO aos embargos de 

declaração.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Poxoréu – MT, 

06 de setembro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70423 Nr: 685-26.2016.811.0014

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Antônio Zonetti, Vânia Maria Mello Zonetti, Vander 

Pádua Mello, Veridiana Lopes Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira da Sá Neto, Sueli Maria Dib 

Ferreira de Sá, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 CUMPRA-SE na forma determinada no feito em apenso.

Após, CONCLUSOS para análise e decisão.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24581 Nr: 1793-08.2007.811.0014

 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: Vander Pádua Mello, Veridiana Lopes Mello, Raul 

Antônio Zonetti, Vânia Maria Mello Zonetti, Bruno Antonio Macitelli, Trajano 

Carneiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira da Sá Neto, Sueli Maria Dib 

Ferreira de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aguinaldo Alves Biffi - 

OAB:128862/SP, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719, Fabiano Joaquim 

Quinebre - OAB:12196, Ildo Roque Guarechi - OAB:1779MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Martello Júnior - 

OAB:6370, Julio César Speranza Júnior - OAB:OAB/MT 15.290, 

Leonardo Santos Resende - OAB:MT/6358, Rafael Vicente 

Gonçalves Tobias - OAB:14895/MT

 Portanto, sendo o direito das partes disponível, estando os procuradores 

investidos de poderes para transigir e não havendo insurgência de 

terceiros, HOMOLOGO o acordo de fls. 1.868/1.873, observadas as 

retificações de fls. 1.911/1.912v e, conseguintemente, DECLARO extinto o 

presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inciso II, 

do NCPC.Transitada em julgado, DETERMINO a liberação dos valores, 

mediante a expedição de alvará de levantamento, do seguinte modo:(a)R$ 

68.836,48 (sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e 

oito centavos, fls. 1.879/1.879v) em favor do escritório de advocacia 

DUÍLIO PIATO & ADVOGADOS ASSOCIADOS, cuja conta bancária 

encontra-se indicada às fls. 1.908;(b)R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte 

mil reais, fls. 1.870) em favor do assistente litisconsorcial BRUNO 

ANTONIO MACITELLI, cuja conta bancária encontra-se indicada às fls. 

1.876;(c)R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais, fls. 1.871) em favor do 

assistente litisconsorcial TRAJANO CARNEIRO NETO, cuja conta bancária 

encontra-se indicada às fls. 1.871;(d)R$ 3.000.000,00 (três milhões de 

reais, fls. 1.871) em favor do terceiro credor ANTONIO FRANCISCO DOS 

PASSOS, cuja conta bancária encontra-se indicada às fls. 1.871;(e)R$ 

1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais, fls. 1.871), em favor do terceiro 

credor MOISÉS PRADO DOS SANTOS, cuja conta bancária encontra-se 

indicada às fls. 1.872.Exauridas as liberações acima individualizadas e 

havendo saldo remanescente, PROCEDA-SE a vinculação desse aos 

autos da ação cautelar em apenso [processo nº 685-26.2016.811.0014 

(Código 70423)].Ainda, PROCEDA-SE à baixa das penhoras realizadas, 

oficiando-se aos juízos respectivos informando acerca da composição 

das partes e da respectiva decisão.Por fim, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de praxe.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65787 Nr: 1795-31.2014.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Coité Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Cesar Mamus - 

OAB:11555/MT, Cristiano Terrengui - OAB:MT 23.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinol de Oliveira 

Lima - OAB:/MT 3127-A

 VISTO,

Em homenagem ao contraditório e a ampla defesa, e visando evitar 

quaisquer arguições de nulidades, INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, em cinco (05) dias, manifeste-se acerca da prova documental 

acrescida às fls. 181/186.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CONCLUSOS os autos 

imediatamente para a prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com a brevidade urgida pelo caso, 

uma vez que o feito encontra-se incluso na Meta 2/CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63622 Nr: 272-81.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA BELO DO NASCIMENTO, Dalvani Pereira de 

Souza, DEUZALINA ROSA DE OLIVEIRA, DIANA MARIA FARIAS PINTO, 

DORACY MIRANDA LOPES, EDVALDO FERREIRA NASCIMENTO, Eunice de 

Almeida Silva Rodrigues, Elenilce Lina de Carvalho Arruda, ELENIR PAIM, 

ELIZABETE RODRIGUES NASCIMENTO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

 Considerando que a municipalidade apresentou a ficha financeira dos 

autores, INTIME-SE a parte liquidante para, querendo, em 15 (quinze) dias, 

apresente os devidos cálculos de liquidação, a fim de possibilitar o regular 

trâmite do procedimento, sob pena de indeferimento do pedido e remessa 

dos autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67050 Nr: 699-44.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas da Silva Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leodilio Gil Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O, Rodolfo Pereira Fagundes - OAB:13.249

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LEOLIDIO GIL LOPES 

em face da decisão proferida às fls. 212/213v, alegando a ocorrência de 

contradição e omissão no decisum (fls. 216/219v).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 220).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição fundamentos 

suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra análise.

Ainda assim, os declaratórios opostos cingem-se à matéria sobejamente 

analisada por ocasião da prolação da decisão, culminando no não 

acolhimento das justificativas declinadas pelo devedor para afastar o 

débito que lhe recai.

Registra-se que o decisum objurgado apreciou todos os itens arguidos 
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pelo embargante em sua manifestação, embora essa tenha sido realizado 

de forma totalmente inadequada.

Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, 

devendo a parte embargante, caso queira, obter modificação do decisum 

por meio de outra via, que não a ora intentada.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

contudo, NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a 

sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73965 Nr: 520-42.2017.811.0014

 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: João Batista de Oliveira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Financeira, Camisaria Colombo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A, Lorrane Moreira Martins 

dos Santos - OAB:20687/O

 VISTO,

 CERTIFIQUE-SE a existência de valores vinculados aos autos.

Após, CONCLUSOS para apreciação do petitório de fls. 209/209v.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26583 Nr: 556-65.2009.811.0014

 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: Eudocho de Souza Santos, Edileusa Neres Santos, 

Jucelino Neres Santos, José Milton Neres Santos, Ana Neres Santos 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diva Neres Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a falta de compromisso das partes requerentes 

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 e honorários advocatícios, por tratar-se 

de procedimento de jurisdição voluntária.Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 06 de setembro de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78562 Nr: 418-83.2018.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHGG, CAGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Martignago de 

Souza - OAB:13.974 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Considerando a correção dos cálculos de execução (fls. 78), INTIME-SE 

pessoalmente o executado para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o que 

somente a comprovação que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento, sob pena de decretar-lhe a prisão pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, aplicando-se, no que couber, as disposições 

do art. 517 do NCPC, inteligência do art. 528, § 1º, NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26678 Nr: 651-95.2009.811.0014

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grooso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínio Poxoréo Ltda., Mauro Alves da Silva, 

Lauro Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sérgio Ferreira Mendes - 

OAB:8.909, Magno José da Silva

Magno José da Silva - OAB:MT 9246-E, Max Magno Ferreira 

Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Lorena Araújo Vieira - 

OAB:/MT -24275/0

 Código 26678

DESPACHO

VISTO,

 Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em 

apenso, após JUNTE-SE cópia da referida sentença neste autos e 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se sobre a prescrição 

suscitada naqueles autos, caso ainda não tenha se manifestado, bem 

como para que dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 06 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60416 Nr: 118-34.2012.811.0014

 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: Manoel Hérmito Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Araujo - OAB:13060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilza Regina Defilippi Dias - 

OAB:OAB/SP 27.215, Nelson Luiz Nouvel Alessio - OAB:OAB/SP 

61713, Patricia Rocha de Magalhães Ribeiro - OAB:OAB/MG 71.822, 

Viviane Aguiar - OAB:MG 77.634

 VISTO,

AGUARDEM-SE os autos em secretaria pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Após, DILIGENCIE-SE acerca do julgamento do recurso de agravo de 

instrumento junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65888 Nr: 55-04.2015.811.0014

 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 Maria Rita de Cássia Lanza, Nazarete Vieira 

de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65888

DESPACHO

VISTO,

Trata-se de ação de arrolamento dos bens deixados por MARIA RITA DE 

CÁSSIA LANZA.

Em síntese, o feito foi chamado a ordem, determinando que a parte autora 

acostasse aos autos certidão de inexistência de testamento deixado pela 

de cujus, além de demais documentos pertinentes, inclusive já solicitados 

nestes autos, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, 

extinção do feito sem resolução do mérito.

Assim, às fls. 81/84 a parte autora juntou aos autos documento emitido 

pela ANOREG/MT informando a inexistência de testamento em nome da de 

cujos, bem como certidão de óbito.

Pois bem.

O feito encontra-se tramitando pela forma de arrolamento sumário (art. 664 

NCPC), com efeito encontra-se pendente algumas ações a serem tomadas 

pela parte autora.
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Assim, INTIME-SE a parte autora para que apresente, no prazo de 15 

(quinze) dias:

a) Atribuição de valor do bem deixado pela de cujos;

b) Plano de partilha;

 c) Documento comprobatório da titularidade do bem;

d) Comprovação de quitação do ITCMD ou isenção;

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 29 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72971 Nr: 2151-55.2016.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Rodrigues da Silva, Renata Rodrigues 

de Sousa, Lucineide Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 72971

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de pedido de alvará judicial, intentado por MARIA RODRIGUES 

DA SILVA, RENATA RODRIGUES DE SOUSA e LUCINEIDE RODRIGUES DA 

SILVA para o levantamento dos valores depositados em nome da de cujus 

Balbina Rosalina Rodrigues da Silva, junto ao Banco do Brasil.

Em síntese, foi expedido alvará judicial em favor das requerentes, com 

efeito foi certificado nos autos que o levantamento dos valores restou 

prejudicado junto ao Banco do Brasil pelo fato dos valores terem sido 

devolvidos ao INSS.

Pois bem.

Diante de tal celeuma, DETERMINO seja oficiado o INSS para que informe a 

quantia existente em favor da de cujus Balbina Rosalina Rodrigues da 

Silva, bem como qual o procedimento deve ser adotado para que esta 

quantia seja levantada pelas partes.

Após, intime-se a parte requerente para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Por fim, conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 28 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74399 Nr: 748-17.2017.811.0014

 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: Ediley Junior Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 74399

DECISÃO

VISTO,

 Trata-se de pedido de alvará judicial, intentado por EDINEY JUNIOR 

FERREIRA DE SOUZA para o levantamento dos valores depositados em 

nome do de cujus Ediney Ferreira Souza, junto a Caixa Econômica Federal.

Em síntese, extrai-se dos autos que intimada, a Caixa Econômica Federal 

informou não haver ativos financeiros bloqueados em nome do de cujos. 

Deste modo, julgo prejudicado, por ora, o pedido ministerial de fls. 27/28.

Com efeito, necessária é a manifestação da parte autora.

 Por outro lado, verifica-se que a parte autora foi assistida pela Defensoria 

Pública, ocorre que ante o teor da Portaria nº. 779/20178/DPG, publicada 

no dia 22/08/2017, foi suspenso o atendimento do núcleo da Defensoria 

Pública desta comarca, por prazo indeterminado, assim nomeio a 

advogada JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - OAB/MT 23.529, para 

atuar no feito.

INTIME-A para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca de sua 

nomeação.

Por conseguinte, tendo aceitado o encargo, fica desde já FIXADO os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia, que 

arbitro em 03 URH.

Uma vez aceita a nomeação, INTIME-A para requerer o que entender de 

direito em favor da parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 28 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79138 Nr: 687-25.2018.811.0014

 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: Geraldo de Souza Brito, Leonidas Souza Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pretendido ALVARÁ, autorizando o requerente GERALDO 

DE SOUZA BRITO, representado por LEONIDAS SOUZA BRITO, a vender a 

motocicleta e a retirar o cheque nominal, ambos em nome do de cujus Hélio 

Sousa Brito.Sem custas e despesas processuais, dada a concessão dos 

benefícios da justiça.Deixo de fixar honorários advocatícios, porquanto o 

feito é de jurisdição voluntária e não houve resistência à ordem judicial 

pelas instituições apontadas na exordial.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 28 

de agosto de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21854 Nr: 905-73.2006.811.0014

 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 Egon Jose Thimmig, Rose Thimmig

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso João Silva, Marcilio da Silva Tomaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Amancio de Carvalho - 

OAB:MT/6019-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5388/MT, Marcilio da Silva Tomaz - OAB:MT/7853

 Diante do exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTA a ação, sem resolução de mérito, por 

abandono da causa.Por conseguinte, TORNO INSUBSISTENTE a tutela de 

urgência inicialmente concedida.Ainda, CONDENO o requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 

85, § 2º).Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79118 Nr: 682-03.2018.811.0014

 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: Hermes Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pretendido ALVARÁ, autorizando o requerente HERMES 

SILVA DOS SANTOS, a receber 100% (cem por cento), dos valores 

depositados junto ao Banco do Brasil.Sem custas e despesas 

processuais, dada a concessão dos benefícios da justiça.Deixo de fixar 

honorários advocatícios, porquanto o feito é de jurisdição voluntária e não 

houve resistência à ordem judicial pelas instituições apontadas na 

exordial.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 28 de agosto de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77505 Nr: 2244-81.2017.811.0014

 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: Gilmar Alves Lima, Gildmar Alves Lima, Gilcimar Alves 

Lima, Dejailson Alves Lima, Dejanira Alves Lima Ferrari, Deusalina Alves 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlia Lima Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pretendido ALVARÁ, autorizando os requerentes GILMAR 

ALVES LIMA, GILDMAR ALVES LIMA, GILCIMAR ALVES LIMA, DEJANIRA 

ALVES LIMA FERRARI, DEUSALINA ALVES LIMA e DEJAILSON ALVES 

LIMA, a receber 16,66% (dezesseis virgula sessenta e seis por cento) 

para cada, dos valores depositados junto ao Banco do Brasil.Sem custas 

e despesas processuais, dada a concessão dos benefícios da 

justiça.Deixo de fixar honorários advocatícios, porquanto o feito é de 

jurisdição voluntária e não houve resistência à ordem judicial pelas 

instituições apontadas na exordial.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 28 

de agosto de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28807 Nr: 1312-40.2010.811.0014

 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): Edson Luis Martins Anunciação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 VISTO,

Compulsando os autos, verifica-se que proferido despacho saneador foi 

deferida a produção de prova testemunhal e pericial postulada pelo 

requerido (fls. 15.207/15.210).

Denota-se que as testemunhas residentes nesta comarca foram inquiridas 

às fls. 15.229/15.232 e, adiante, fora declarada preclusa a oitiva da 

testemunha Aparecida, arrolada pelo réu, bem como homologada a 

desistência da inquirição da testemunha Hélio, arrolado pelo autor.

Apresentada proposta dos honorários periciais, o requerido, intimado, 

nada manifestou, quedando-se silente.

Pois bem.

Sem maiores digressões, evidencia-se que o silêncio do requerido para 

manifestar-se acerca da proposta dos honorários periciais conduz à 

preclusão da produção da prova pericial, consoante já pontuado pela 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso 

com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PERÍCIA – 

APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES - POSSIBILIDADE 

APENAS DURANTE A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL (CPC, ART. 425) – 

INTIMAÇÃO PARA DEPOSITAR HONORÁRIOS PERICIAIS FEITA NA 

PESSOA DO ADVOGADO – POSSIBILIDADE – INÉRCIA DA PARTE – 

PRECLUSÃO DO DIREITO À PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL – 

PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – POSSE 

NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO (...)”. (TJMT, Ap 100977/2013, 1ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 06.05.2014, sem grifos no 

original).

Pelo exposto, haja vista a indiligência do réu, DECLARO preclusa a 

produção da prova pericial e, por conseguinte, DOU por encerrada a 

instrução processual.

Consequentemente, INTIMEM-SE as partes para, no prazo legal, 

apresentarem os derradeiros memoriais, observando que a intimação do 

requerido deverá ser realizada por intermédio de seu advogado 

constituído, via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com a brevidade urgida pelo caso, 

haja vista que o feito encontra-se incluso nas Metas 2/CNJ e 6/CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72703 Nr: 1990-45.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kárita Diogo Gomes Bulhões, KGB, KGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denisvaldo Aparecido Bulhões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:14028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denisvaldo Aparecido 

Bulhões - OAB:23863/O

 I – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) Posto isso, CONHEÇO dos 

declaratórios, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, razão pela qual 

MANTENHO incólume a decisão objurgada.II – OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

(...) Deste modo, o executado encontra-se inadimplente com a 

complementação dos meses de outubro e novembro/2017, já que deveria 

ter realizado o pagamento de um salário mínimo e não de meio salário 

mínimo, como o fez. A partir de dezembro/2017 os pagamentos foram 

realizados de forma correta (meio salário mínimo), já que a obrigação de 

prestar alimentos à filha Kamilla foi cessada.Ademais, o executado não 

comprovou nos autos o pagamento das prestações alimentícias referentes 

aos meses de fevereiro à agosto/2018.No que tange ao histórico bancário 

apresentado pela exequente, consigno que neste processo deve ser 

considerada apenas as prestações alimentícias a partir do mês de 

outubro/2016, já que a ação segue o rito especial do artigo 528 do CPC. 

Logo, eventuais débitos dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e 

junho de 2017 devem ser executados pelo rito próprio. Com efeito, 

mantenho a avaliação do método de pagamento, pelos fatos já 

explanados.Por todo o exposto, determino vistas ao Ministério Público para 

manifestar-se e não havendo discordância, determino sejam os autos 

encaminhados ao contador judicial para atualização do débito. Após, 

venham-me os autos conclusos para deliberações.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 28 de agosto de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25332 Nr: 608-95.2008.811.0014

 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: Adauto Luiz do Valle Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Vieira de Moura, Gildásio Alves Moura, 

Milton Vieira de Moura, Maria Ilda dos Santos, Valdeci Vieira de Moura 

Rosa, Zilda de Moura Moreira, Juari Vieira Guimarães, João Vieira 

Guimarães, Jassy Moura da Cruz, Adelson Vieira Guimarães, Oswaldo 

Vieira Guimarães, Anézio Vieira Guimarães, Cirlene Vieira Guimarães, 

Vanderlei Vieira Guimarães, Adevanir Rodrigues Moura, Rosângela 

Rodrigues Ferreira, Maria de Lourdes Vieira de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião M. Pinto Filho - 

OAB:MT. 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTO,

Inobstante o argumentado pelo requerente às fls. 405, denota-se que o 

mandado de averbação foi encaminhado à serventia extrajudicial via 

Malote Digital, porém até o momento sem resposta.

Destarte, POSTERGO a análise do petitório retro juntado ao feito e 

DETERMINO seja diligenciado acerca do cumprimento do mandado de 
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averbação pelo RGI local, conferindo à Sra. Tabeliã o prazo de cinco (05) 

dias para comprovar o exaurimento do comando judicial ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79684 Nr: 942-80.2018.811.0014

 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: Olinda Rodrigues Soares dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando o não atendimento a intimação da parte 

autora para emendar a peça vestibular, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV, do NCPC, e JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o 

artigo 321, parágrafo único, ambos do novel Código de Processo Civil. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais. Não 

obstante, em tempo, DEFIRO a gratuidade de justiça para suspender a 

exigibilidade do ônus.No mais, DEIXO de condenar a parte demandante ao 

pagamento de honorários advocatícios, eis que não houve a 

angularização processual.Transitada em julgado a presente sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos, com observação das formalidades 

legais.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 10 de setembro 

de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77518 Nr: 2257-80.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverton Finéias Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 Processo nº. 2257-80.2017.811.0014 (Código 77518)

VISTO,

Cuida-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de WEVERTON FINÉIAS SILVA DOS SANTOS, qualificada 

nos autos.

Analisando o feito, verifico que a fl. 44 fora recebida a denúncia, bem 

como, determinada a citação do acusado. Ademais, realizada a citação, a 

fls. 49/50, o mesmo informou não possuir advogado, nem condições de 

constituir um.

Ademais, a fl. 53, foi realizada a nomeação de defensor dativo para o 

acusado, e, por conseguinte, apresentada a resposta à acusação, 

conforme fl. 58/52.

Pois bem.

Por isto posto, não havendo preliminares a serem analisadas, DESIGNO a 

data de 03 de outubro de 2018, às 15h30min (MT) para a realização de 

audiência de Instrução e Julgamento.

 INTIMEM-SE, as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

INTIME-SE o acusado, cientificando-o da presente audiência.

DEPREQUE-SE, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

DÊ-SE CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67665 Nr: 1025-04.2015.811.0014

 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: Elson Ferreira Gomes, Maria Ferreira Gomes da Silva, 

Edna Ferreira Gomes, Elisângela Rodrigues Gomes Lima, Antonio Martins 

Gomes Filho, Elizinete Rodrigues Gomes, Eliézio Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Martins Gomes vulgo "Antonio 

Goiano", Leocádia da Conceição Ferreira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Ferreira Gomes Filho - 

OAB:12118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67665

DESPACHO

VISTO,

Cuida-se de ação de inventário.

Dessume-se dos autos que o(a) inventariante fora intimado(a) para dar 

regular andamento no feito, no entanto quedou-se inerte.

Assim, INTIME-SE pessoalmente o(a) inventariante para que, em 15 

(quinze) dias promova os atos e as diligências que lhe incumbir, 

consignando que sua omissão implicará na extinção do feito, com 

fundamento no art. 485, inc. III, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 10 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29653 Nr: 458-12.2011.811.0014

 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: Reinaldo Lopes Paz, Odenir Lopes Paz, José Carlos 

Lopes Paz, Ziraldo Lopes Paz, Maria Margarete Lopes Paz da Silva, João 

Batista Lopes Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Lopes dos Reis, Francisca Moreira 

Paz dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080, Gilberto Jose Cador - OAB:14323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 29653

DESPACHO

VISTO,

 Ciente da renúncia de fl. 220.

Com isso, NOMEIO a Dra. FLÁVIA VENCESLAU GOMES - OAB/MT 16.843, 

como defensora dativa do inventariante. Para tanto, arbitro honorários 

advocatícios ao causídico nomeado, no valor de 02 URH.

Intime-se a nobre causídica para manifestar se aceita o encargo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e caso positivo, que requeria o que entender de direito 

em favor do inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, determino seja certificado, e após, intimada a parte 

inventariante, pessoalmente, para promover o regular andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 10 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61091 Nr: 781-80.2012.811.0014

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Lourival de Souza Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gonçalves de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Aparecida da Silva - 

OAB:6467/MT, Mary Márcia Gonçalves da Silva - OAB:MT/6386, 

Valdir Seganfredo - OAB:3501-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Aparecida da Silva 

- OAB:6467/MT, Mary Márcia Gonçalves da Silva - OAB:MT/6386

 Código 61091

DESPACHO
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VISTO,

Certifique a secretaria se a parte requerente foi devidamente intimada a 

manifestar na forma exposta na decisão de fls. 51/52.

Caso negativo, renove sua intimação.

Com a resposta, proceda na forma da decisão de fls. 51/52, sendo que 

manifestando a parte requerente em continuar com esta ação, aguarde-se 

o decurso do prazo de suspensão concedido nos autos em apenso para 

que seja o inventariante intimado na forma exposta.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 11 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30396 Nr: 1198-67.2011.811.0014

 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: Lourival de Souza Miranda, Neide Maria Sena Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gonçalves de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 Código 30396

DESPACHO

VISTO,

DEFIRO o pedido de suspensão, na forma postulada às fls. 78/79.

Transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias, INTIME-SE o inventariante para 

promover o regular processamento do feito, no prazo legal, sob pena de 

remoção do encargo, nos termos do artigo 622, II, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 11 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26324 Nr: 267-35.2009.811.0014

 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 da Conceição da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antonio Sicoli Neto - 

OAB:269636 - SP, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por MARIA DA 

CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado seu total adimplemento, ante o levantamento dos valores 

vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73510 Nr: 261-47.2017.811.0014

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir Ventresqui Guedes - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 73510

DESPACHO

VISTO,

 Considerando a prolação de sentença nos autos principais, revogo a 

nomeação de fls. 57/58 (código 65653), DELIBERO: Certificado o trânsito 

em julgado da sentença prolatada naqueles autos, ARQUIVEM-SE estes 

autos, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 11 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65653 Nr: 1689-69.2014.811.0014

 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 Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando José Topázio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir Ventresqui Guedes - 

OAB:3321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte exequente 

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.Custas se houver, pelo requerente, porém, 

SUSPENDO sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça, 

que ora defiro.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 11 de setembro 

de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79450 Nr: 824-07.2018.811.0014

 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: ALDACY FERREIRA CASTELO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CICERO PINTO - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo como ponto controvertido a condição de trabalhador rural do falecido 

em regime de economia familiar e o tempo em que ele militava nesses 

afazeres; além da condição de dependência da autora em relação ao de 

cujus, que seria a suposta segurada, para tanto, defiro a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.DESIGNO a data 

de 09 de outubro de 2018, às 14h00min, para realização da audiência de 

instrução. Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 325 de 456



respectivos advogados para que intimem as testemunhas por eles 

arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora designadas, independente 

de prévia intimação.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78810 Nr: 552-13.2018.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Descamp Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Patricio Elias - 

OAB:8231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 09 de outubro de 2018, às 14h30min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69994 Nr: 446-22.2016.811.0014

 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: Helena Lina de Souza

 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:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 97/103.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26651 Nr: 627-67.2009.811.0014

 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: Ursulina Nogueira Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por URSULINA 

NOGUEIRA MOTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado seu total adimplemento, ante o levantamento dos valores 

vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29257 Nr: 57-13.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio Hermes Paim, Jandir Domingos Paim, Meira : 

Noemi do Carmo Paim Pagliocchi, Enedir Terezinha Paim, Ivo José Paim, 

Zedir Terezinha dos Santos, Marcos Aurélio Teixeira de Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 157/158v.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE os Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor 

(RPV), atentando-se aos cálculos homologados, e, nos termos do art. 443 

e seguintes da CNGC/MT, e observando as determinações da Resolução 

168/2011 do CJF, instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

ATENTE-SE que a porcentagem dos honorários contratuais não deverá 

incidir sobre a multa astreinte, de tal sorte que a verba respectiva deverá 

ser destinada integralmente à pessoa da exequente.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17297 Nr: 860-40.2004.811.0014

 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: Ilda Rafael Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença intentado por ILDA 

RAFAEL COUTINHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, ambos devidamente qualificados nos autos.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Ainda, CONCEDO o efeito suspensivo, porquanto este ser inerente ao 

procedimento seguido nestes autos.

Destarte, INTIME-SE a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, 

responder à presente impugnação.

Após, CONCLUSOS para análise e decisão.

Antes, contudo, PROCEDA-SE a conversão do tipo de procedimento, 

atentando-se, a Sra. Gestora, que a parte exequente é a autarquia 

previdenciária (INSS).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29333 Nr: 135-07.2011.811.0014

 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: Erondina Rodrigues de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Considerando que as partes nada requereram após o retorno dos autos a 

este juízo de origem, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78411 Nr: 342-59.2018.811.0014

 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: Irênio de Andrade Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, Valdineia Eterna Andrade Rocha - OAB:21065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 09 de outubro de 2018, às 15h00min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78588 Nr: 434-37.2018.811.0014

 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: Edith Ferreira Santana

 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:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 09 de outubro de 2018, às 15h30min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24316 Nr: 1543-72.2007.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Lina de Carvalho, Gervasio José de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por LUZIA LINA DE 

CARVALHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado seu total adimplemento, ante o levantamento dos valores 

vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60911 Nr: 605-04.2012.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 327 de 456



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorandino Batista de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Pois bem.O feito encontra-se listado na META 2, eis que perdura no tempo 

em razão da não localização de três testemunhas arroladas pela defesa, 

quais sejam Delita Pereira dos Santos, Marcos Antonio de Souza e 

Francisco de Souza Filho.Verifico que o réu foi intimado para indicar 

endereço atualizado da testemunha Francisco de Souza Filho, no prazo de 

três dias, sob pena de preclusão (fl. 181). Assim, a defesa apresentou 

dois novos endereços (fls. 207 e 212), de modo que foram expedidas 

cartas precatórias para inquirição. Entretanto, quanto ao endereço 

informado à fl. 212, o Oficial de Justiça certificou não ter localizado o 

endereço (fl. 218). Quanto ao endereço indicado à fl. 207, a missiva não 

retornou.Dito isso, DETERMINO que a secretaria diligencie o cumprimento 

da carta precatória expedia à fl. 208. Após, INTIME-SE o advogado do réu 

para que, no prazo de 03 (três) dias, indique endereço atualizado das 

testemunhas Delita Pereira dos Santos, Marcos Antonio de Souza e 

Francisco de Souza Filho ou manifeste-se a respeito da desistência de 

suas oitivas, sobre pena de preclusão.Consigno que devem ser 

apresentados endereços os quais as testemunhas possam de fato ser 

localizadas, sob pena de reconhecimento de ato protelatório da defesa e 

consequente encerramento da instrução processual. Isto porque o 

processo encontra-se tramitando há mais de cinco anos (META 2) sem 

que tenha ocorrido o encerramento da instrução processual pela ausência 

de oitiva de todas as testemunhas arroladas pela defesa. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação da defesa, tornem os autos 

I M E D I A T A M E N T E  c o n c l u s o s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Poxoréu/MT, 12 de setembro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69957 Nr: 426-31.2016.811.0014

 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: Antonio Fernandes de Freitas

 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:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 96/101.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67836 Nr: 1104-80.2015.811.0014

 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: Evanilde Desidério Peres

 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:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 113/119.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23668 Nr: 983-33.2007.811.0014

 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: CMdB, Rosângela Marques de Rezende Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 VISTO,

 Considerando que as partes nada requereram após o retorno dos autos a 

este juízo de origem, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79037 Nr: 640-51.2018.811.0014

 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: Valdemir de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT, Thiago Souza Borges - OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

E, de logo, não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades 

para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a comprovação da incapacidade para o 

trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente e, para 

tanto, DEFIRO, primeiramente, a produção de prova pericial, assinalando 

que, caso fizer necessária, será oportunizada, também, a produção de 

prova testemunhal, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão.

NOMEIO para sua confecção o médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro 

na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, FIXO os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.

Com o agendamento, INTIMEM-SE as partes, para ciência.

 INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o fizeram, 

no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo 

prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações pertinentes.

FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da perícia médica, e 

10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo.

Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.
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Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 

Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto.

Após, VOLVAM-ME conclusos para designação de audiência de 

instrução, se for o caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 14708 Nr: 3539-47.2003.811.0014

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Rodrigues Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:19.456/MT

 Código: 14708

DESPACHO

VISTO,

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

em face de RUBENS RODRIGUES ROCHA, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, verifica-se que a ação foi julgada extinta com 

resolução de mérito, haja vista o pagamento do crédito tributário.

Ademais, verifica-se que o pedido de extinção foi formulado pela própria 

exequente, a qual foi devidamente intimada da sentença, conforme se vê à 

fl. 78v, e nada requereu.

Deste modo, desnecessário é o aguardo do decurso de prazo recursal 

para se certificar o transito em julgado.

Assim, certifique-se e após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 12 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25338 Nr: 611-50.2008.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almira Batemarque Benevides Pereira, Shirlei 

Batemarque Pereira, José Francisco Pereira, Alex Batemarque 

Pereira-Engenheiro Florestal- Perito, Pablo Batemarque Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por ESPÓLIO DE ALMIRA 

BATEMARQUE BENEVIDES PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado seu total adimplemento, ante o levantamento dos valores 

vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21707 Nr: 774-98.2006.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Gonçalves da Silva, Geralda de Lurdes Silva 

Moreira, José Geraldo da Silva, Onici da Silva Boaventura, Geovana 

Gonçalves da Silva, Ademir Gonçalves da Silva, José Antonio da Silva, 

Adevair Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

CERTIFIQUE-SE acerca da compensação das RPVs anteriormente 

expedidas.

Após, CONCLUSOS para apreciação do pleito de fls. 299/301 e demais 

deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64769 Nr: 1111-09.2014.811.0014

 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: Gilson Santos Barbosa, Maria do Carmo Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel dos Anjos Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso conste que a Sra. Luzia Batista de Oliveira foi intimada em endereço 

diverso do da residência do de cujos, DEFIRO o pedido formulado pelo 

Inventariante e DETERMINO que a chave do imóvel seja entregue a ele 

mediante acompanhamento de Oficial de Justiça.Sobrevindo informações 

de que a entrega tenha, mais uma vez, restado prejudicada, venham-me 

os autos conclusos para análise dos demais pedidos.No mais, 

certifique-se o decurso de prazo para que a Sra. Luzia Batista de Oliveira 

manifestasse interesse na causa, em seguida, proceda-se na forma da 

decisão de fl. 70.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 12 de 

setembro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 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:

 VISTO,

Considerando o insucesso da diligência anteriormente realizada, INTIME-SE 

a parte autora, por intermédio de seu advogado, para que, em cinco (05) 

dias, atualize seu endereço nos autos, a fim de possibilitar sua intimação 
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pessoal, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumprida a determinação supra, DESIGNE-SE nova data e horário para 

realização de perícia médica.

Porém, se decorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e VOLVAM-ME os 

autos conclusos para análise e deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29915 Nr: 719-74.2011.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva, Osmar Resplande 

de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Borges Moura 

Cabral - OAB:6755/MT, Rayssa Resplande Xavier - OAB:OAB/MT 

19.342

 VISTO,

De fato, o despacho proferido em audiência não considerou a pendência 

de devolução das cartas precatórias expedidas para a inquirição das 

testemunhas arroladas pelo requerido peticionante (fls. 568/569).

Registra-se que a ausência do demandando à solenidade não macula a 

finalidade das precatórias, sob pena de lhe ser cerceado o direito de 

defesa, mormente porque a medida havia sido deferida em ocasião 

pretérita.

Assim, REVOGO EM PARTE o despacho de fls. 584 e, por corolário, 

DETERMINO seja diligenciado junto aos juízos deprecados acerca do 

cumprimento das missivas.

Com o retorno das deprecatas, se integralmente cumpridas, INTIMEM-SE 

as partes para a apresentação dos derradeiros memoriais.

Inobstante, se alguma das inquirições restarem frustradas, INTIME-SE o 

requerido Antonio Rodrigues da Silva para manifestar, em cinco (05) dias, 

sob pena de preclusão da produção probatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 784 Nr: 74-40.1997.811.0014

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aminadalb Eng. e Const.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sonia Marisa Dias Dib - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enir Arge Conceição - 

OAB:2232

 Código 784

DESPACHO

VISTO,

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL em que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

pugna seja realizado penhora online, via sistema Bacenjud, nos ativos 

financeiros pertencentes ao executado AMINADALB ENG. E CONST, 

pessoa física, e de seus sócios, bem como seja expedido ofício à Receita 

Federal para que disponibilize a declaração sobre operações imobiliárias – 

DOI dos devedores (fl. 410).

Pois bem. INDEFIRO os pedidos pelas seguintes razões:

a) A exequente não informou o descumprimento da compensação que deu 

ensejo a suspensão do feito à fl. 408;

b) A exequente não apresentou CDA atualizada;

c) A parte exequente não juntou aos autos comprovação de que a parte 

executada (sócios) possuem bens imóveis registrados em seus nomes, 

em que pese tenha acesso aos Cartórios de Registro de Imóveis.

 d) No que tange a pessoa jurídica, já foi disponibilizada a declaração 

sobre operações imobiliárias – DOI (fls. 390/401)

Deste modo, VISTAS a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Por fim, DETERMINO a baixa do feito condizente a Meta 02, vez que se 

trata de Execução Fiscal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 12 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80194 Nr: 1111-67.2018.811.0014

 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: Alenita Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Miranda, Euripides Édio Martins, Vilma 

Nunes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de ação de usucapião ajuizada por ALENITA MARIA DOS 

SANTOS em face de MARCELO MIRANDA, EURIPEDES ÉDIO MARTINS e 

VILMA NUNES MARTINS, já qualificados nos autos.

Preenchidos os requisitos necessários, RECEBO a inicial.

Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de 

sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos.

CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novo 

Código de Processo Civil, e com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, 

bem como para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 

do NCPC.

Havendo desinteresse do réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º 

do NCPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Ainda, em respeito à Lei de Registros Públicos (LRP), CITEM-SE, 

pessoalmente, os confinantes e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

os interessados ausentes, incertos e desconhecidos com as mesmas 

advertências acima declinadas.

INTIMEM-SE, ademais, pela via postal, os Representantes Municipal, 

Estadual e da União para que manifestem eventual interesse, 

remetendo-lhes cópias dos documentos apresentados na inicial.

APENSE-SE a presente ação aos autos nº 1255-22.2010.811.0014 

(Código 28750).

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça.

Ciência, por cautela, ao Ministério Público Estadual.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64818 Nr: 1144-96.2014.811.0014

 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: Osória Gonçalves da Silva

 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:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 130/135.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.
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 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22500 Nr: 1409-79.2006.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Xavier Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:SIAPE-1662135

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por MANOEL XAVIER 

PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado seu total adimplemento às fls. 198, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21711 Nr: 786-15.2006.811.0014

 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: Espólio de Carolinda Rosa dos Santos, Francisca dos 

Santos Otani, Milda Pereira dos Santos, Milson Pereira dos Santos, Uilson 

Pereira dos Santos, Cardindo Pereira dos Santos, Maria Rosa dos Santos, 

Ercílio Alves de Mioranda, Eliandro Pereira de Miranda, Erika Cristina 

Pereira de Miranda, Valéria Adelaide dos Santos, Alexandro Rodrigues 

dos Santos, Thiere Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 293/295v.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18798 Nr: 773-50.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Considerando o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos de 

embargos à execução, EXPEÇAM-SE os Ofícios Requisitórios de Pequeno 

Valor (RPV), atentando-se aos cálculos homologados, e, nos termos do 

art. 443 e seguintes da CNGC/MT, e observando as determinações da 

Resolução 168/2011 do CJF, instruindo-o com os documentos 

necessários, encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60661 Nr: 359-08.2012.811.0014

 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: Alaíde 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por ALAÍDE PEREIRA 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado seu total adimplemento, ante o levantamento dos valores 

vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 
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art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78923 Nr: 602-39.2018.811.0014

 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: Sheila da Silva Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S/A, Milton Scatolini Menten, Cristian de Almeida Fumagalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BSM & PORTES SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS - OAB:/MT N. 620, Mariana Calvo Caruccio - 

OAB:/MT19.412, Mauro Portes Junior - OAB:10772/MT, Pedro Emilio 

Bartolomei - OAB:MT/12306-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO LOPES - 

OAB:176629, Marco de Albuquerque da Graça e Costa - 

OAB:OAB/SP 158.094

 Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

contudo, NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a 

sentença objurgada.No mais, INTIME-SE a requerente para, querendo, no 

prazo legal, apresentar impugnação à contestação.Sem prejuízo, 

REMETAM-SE os autos ao CEJUSC para a realização da audiência de 

autocomposição.Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63946 Nr: 518-77.2014.811.0014

 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: Rosalvo Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Câmara Municipal 

de Poxoréo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Galvão Fria - 

OAB:OAB/MT 22486

 VISTO,

 Perlustrando os autos, infere-se que a parte liquidada fora condenada ao 

pagamento, em favor da parte liquidante, da diferença salarial decorrente 

da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não prescrito, 

tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, 

que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

eventualmente apresentados pela parte exequente.

Todavia, a parte liquidante não instrui seu petitório com os cálculos de 

liquidação.

Deste modo, INTIME-SE a parte liquidante para, querendo, em 15 (quinze) 

dias, apresente os devidos cálculos de liquidação, a fim de possibilitar o 

regular trâmite do procedimento, sob pena de indeferimento do pedido e 

remessa dos autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77631 Nr: 2296-77.2017.811.0014

 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 Helena Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Inácio da Silva, Luiz Serafim da Costa 

Meira, Montimezzi Petronilio da Costa, Elizabeth da Costa Meira, Lucélia 

Souza da Costa Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julierme Francisco Meira 

Silva - OAB:11811/MT

 VISTO,

I – Diante do comparecimento espontâneo dos sucessores do requerido, 

DOU-LHES por citados e, DETERMINO a retificação da capa dos autos 

para fazer constar no polo passivo da demanda “Espólio de Manoel Inácio 

da Silva”, com o cadastramento, ainda, do advogado respectivo.

II – Prosseguindo, EXPEÇA-SE o competente mandado para citação 

pessoal dos confinantes, conforme determinado às fls. 57v, assim como 

as correspondências intimatórias às Fazendas Públicas Municipal, 

Estadual e Federal.

III – Por derradeiro, exaurido o prazo para a apresentação de contestação 

pelos confinantes e, também, para a manifestação de interesse das 

entidades fazendárias, CONCLUSOS os autos para saneamento e 

deflagração da fase instrutória.

IV – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72237 Nr: 1719-36.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosely Cerila de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Processo nº. 1719-36.2016.811.0014 (Código 72237)

VISTO,

Analisando o feito, verifico que a ré fora citada via Edital, deste modo, 

DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público Estadual para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70531 Nr: 759-80.2016.811.0014

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 759-80.2016.811.0014 (Código 70531)

VISTO,

Considerando o certificado retro, OFICIE-SE ao Cartório do 2º Serviço 

Notarial e Registral de Várzea Grande/MT para que encaminhe cópia da 

certidão de casamento das partes.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30064 Nr: 868-70.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSG, MRdSG, OdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFdG

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 868-70.2011.811.0014 (Código 30064)

VISTO,

Considerando que a parte exequente peticionou aos autos informando que 

constituiu advogado, razão pela qual, REVOGO a decisão de fl. 130 e, por 

via de consequência, DESTITUO o dativo anteriormente nomeado.
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Ademais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

realizar a juntada de procuração, bem como requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77241 Nr: 2104-47.2017.811.0014

 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: Antônio Goulart da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos André Soares Goulart da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLINO da competência em prol de uma das varas 

cíveis da comarca de SÃO PAULO - SP, devendo os autos serem 

encaminhados àquele juízo, consignando nossas homenagens.Proceda-se 

às baixas e anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu – MT, 06 de Setembro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60433 Nr: 135-70.2012.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 2ª Vara de Dracena-SP, Fertipar 

Bandeirantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assis José de Lima, Helio José de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson de Siqueira Lima - 

OAB:56710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Mendes dos Reis Neto 

- OAB:SP 126113

 VISTO,

 Acerca da insurgência quanto à forma de atualização da comissão 

restituída, INTIME-SE o Leiloeiro Oficial para, querendo, em cinco (05) dias, 

manifestar-se sobre o petitório e cálculos de fls. 352/354.

Por conseguinte, POSTERGO o levantamento dos valores até ulterior 

deliberação.

Sem prejuízo, DILIGENCIE-SE acerca da resposta do ofício expedido às fls. 

345.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25893 Nr: 1150-16.2008.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 2ª Vara de Dracena-SP, Banco 

Bradesco S/A, Geraldo Lorenceti, Mohamad Khalil Zaher, Adriano Moreira 

dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assis José de Lima, Helio José de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Malferthemer 

Cuchereave - OAB:70810/SP, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, 

JOSE GILBERTO BROCHADO - OAB:150000, Sebastião Paula do 

Canto Junior - OAB:7.129-B, Thiago Bernardes Matias - 

OAB:OAB/SP 191659, VILNEI XAVIER - OAB:337036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Mendes dos Reis Neto 

- OAB:SP 126113

 VISTO,

 Acerca da insurgência quanto à forma de atualização da comissão 

restituída, INTIME-SE o Leiloeiro Oficial para, querendo, em cinco (05) dias, 

manifestar-se sobre o petitório e cálculos de fls. 346/348.

Por conseguinte, POSTERGO o levantamento dos valores até ulterior 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79466 Nr: 827-59.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Tavares da Camara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Código: 79466

DESPACHO

VISTO,

Considerando que até a presente data o advogado constituído pelo réu 

não apresentou resposta a acusação INTIME-SE o réu para que constitua 

novo patrono para patrocinar sua defesa perante ou informe não 

condições financeiras para tanto, o que deverá ser certificado pelo Oficial 

de Justiça.

Informando o réu que não possui condições financeiras de constituir novo 

advogado, venham-me os autos conclusos imediatamente para nomeação 

de defensor dativo.

Cumpra-se, expedindo e diligenciando o necessário, COM URGÊNCIA.

Poxoréu – MT, 14 de setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77667 Nr: 2322-75.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CIRILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de ação de busca e apreensão em que a parte requerente, após 

o insucesso da diligência do Sr. Oficial de Justiça, postula pela restrição 

de circulação, transferência e licenciamento do veículo objeto da ação, via 

sistema Renajud (fls. 30).

O pleito merece deferimento.

 E o primeiro argumento que dá suporte a essa assertiva é o fato de que a 

inclusão da restrição de veículos automotores é medida viável e cabível a 

fim de possibilitar a efetivação da medida judicial de busca e apreensão.

Sob outro enfoque, tem-se que o Sistema de Restrição Judicial de 

Veículos Automotores (Renajud) tem seu regulamento disponível pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de onde se extrai que:

“Sistema RENAJUD versão 1.0 é uma ferramenta eletrônica que interliga o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, 

possibilitando consultas e o envio, em tempo real, 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 (art. 2º)”.

Por corolário, pelo sistema Renajud é permitido três (03) tipos de ordens 

judiciais eletrônicas de restrição: a) de transferência; b) de licenciamento; 

c) de circulação (exegese do art. 6º),

Denota, ainda, que a restrição de circulação seria a mais ampla, impedindo 

“o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento 

no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, 

autorizando o recolhimento do bem a depósito”, consoante estabelece o 

art. 9º do aludido regulamento.

Ademais, o gravame da alienação fiduciária não impede um novo 

licenciamento ou, mesmo, a circulação do veículo, servindo apenas para 

dar conhecimento a terceiros da existência da garantia sobre o bem, não 

sendo suficiente, porquanto não permite a sua localização e apreensão.

 Nessa perspectiva, deve ser admitida a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação, a fim de possibilitar o cumprimento 

da liminar, haja vista que este não foi encontrado pelo oficial de justiça, 

consoante entendimento consolidado pela remansosa jurisprudência 

pátria.
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Diante do exposto, DEFIRO o requerimento da parte demandante e, via de 

consequência, DETERMINO a restrição de circulação do bem descrito na 

inicial, por intermédio do Sistema Renajud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77667 Nr: 2322-75.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CIRILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Diligenciado junto ao Sistema Renajud com vistas a inserir a restrição 

postulada pela parte autora, verifica-se que o automóvel não mais 

encontra-se sob a propriedade do requerido, consoante extrato em anexo.

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para que esclareça tal divergência, 

requerendo o que entender de direito, em cinco (05) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69622 Nr: 244-45.2016.811.0014

 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: Eulina Pereira de Carvalho

 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 do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66193 Nr: 207-52.2015.811.0014

 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: Valdivino Joaquim Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62300 Nr: 584-91.2013.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Souza Nogueira

 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:

 Certifico que procedo a intimação das partes do 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.: 68675 Nr: 1502-27.2015.811.0014

 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: Ana Firmina de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000301-75.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILTON LAZARO SANTOS LINO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA VISTO, Cuida-se de ação de busca e apreensão 

proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Após deferia a liminar pleiteada a parte autora informa que não 

possui mais interesse no prosseguimento no feito, motivo pelo qual requer 

a extinção do presente processo, bem como o desbloqueio de eventuais 

constrições sobre o veículo objeto desta lide. 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. Neste 

ponto, assinala-se que a parte requerida não fora citada, de modo que a 

pretensão da autora prescinde de sua concordância. Diante do exposto, 

por não ser o caso de incidência do § 4º, do artigo 485, do Código de 

Processo Civil, 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, revogando os 

efeitos da liminar anteriormente concedida. Custas pelo autor, caso 

houver. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE com a baixa nos autos, 

observando-se as formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 14 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-59.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON RODRIGUES BACAS (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

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 POXORÉU SENTENÇA VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

ajuizada por ERIVELTON RODRIGUES BACAS em face de BANCO 

BRADESCO S/A, já qualificados nos autos. Relatório dispensado, com 

fulcro no art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que a demanda reveste-se 
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de complexidade, maculando, portanto, a competência do Juizado Especial 

para seu trâmite, uma vez que a parte autora postulou pela realização de 

perícia grafotécnica. Destarte, em sendo incompatível com o procedimento 

instituído pela LEJ, imperiosa a extinção da ação, nos moldes do art. 51, 

inciso II, da Lei nº 9.099/95 c/c o enunciado 54, do FONAJE, o qual 

preconiza que “a menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material”. A guia de ilustração, veja-se a jurisprudência pátria: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE 

DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA A CORRETA EXECUÇÃO DE EVENTUAL 

DECISÃO DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS FUNDAMENTOS”. (TJRS, Recurso cível nº 71004284915, 2ª Turma 

Recursal Cível, Rel. Ketlin Carla Pasa Casagrande, j. 18.10.2013, sem 

grifos no original) Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 28 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000122-44.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MAIQUEM MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

ajuizada por MAIQUEM MORAES DA SILVA em face de BANCO ITAUCARD 

S/A, já qualificados nos autos. Relatório dispensado, com fulcro no art. 38, 

in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

detidamente os autos, vislumbra-se que a demanda reveste-se de 

complexidade, maculando, portanto, a competência do Juizado Especial 

para seu trâmite, uma vez que a parte autora postulou pela realização de 

perícia grafotécnica. Destarte, em sendo incompatível com o procedimento 

instituído pela LEJ, imperiosa a extinção da ação, nos moldes do art. 51, 

inciso II, da Lei nº 9.099/95 c/c o enunciado 54, do FONAJE, o qual 

preconiza que “a menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material”. A guia de ilustração, veja-se a jurisprudência pátria: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE 

DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA A CORRETA EXECUÇÃO DE EVENTUAL 

DECISÃO DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS FUNDAMENTOS”. (TJRS, Recurso cível nº 71004284915, 2ª Turma 

Recursal Cível, Rel. Ketlin Carla Pasa Casagrande, j. 18.10.2013, sem 

grifos no original) Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 28 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-85.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BONIFACIO TRINDADE (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000268-85.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JOSE BONIFACIO TRINDADE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A VISTO, Cuida-se de ação de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

proposta por JOSE BONIFACIO TRINDADE em face de BRANCO DO 

BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Verifica-se que após a apresentação de 

contestação, onde foram juntados contratos, faturas e demais 

documentos comprobatórios da existência da relação jurídica questionada, 

o Autor requereu a desistência do feito, visando assim impedir a análise 

do mérito. Neste ponto, assinala-se que a providência prescinde da 

anuência da parte requerida, nos termos do enunciado nº 90 do FONAJE. 

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 c/c Enunciado nº 

90 do FONAJE. Contudo, resta caracterizada a litigância de má fé, nos 

termos do artigo 142 do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra o Requerido, mesmo ausente qualquer 

tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Assim, RECONHEÇO A 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ e condeno o Reclamante ao pagamento das custas 

do processo, bem como dos honorários do advogado, que estipulo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Após, 

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

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 28 de 

agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010059-27.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DAM DE LIMA (EXEQUENTE)

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (EXECUTADO)

JULIANA COPETTI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WILSON RIBEIRO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

ARCANJA DE ALMEIDA BRANCO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010059-27.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: VALDIR DAM DE LIMA 

EXECUTADO: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. VISTO, Trata-se 

de ação de ressarcimento de danos materiais e morais ajuizada por 

VALDIR DAM DE LIMA em face de MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA 

DE RODOVIA S/A, em que após julgada a ação, as partes informaram a 

realização de acordo. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, necessário registrar que a 

prolação de sentença nos presentes autos não impede que as partes 

transijam, de forma a por fim ao litígio, porquanto nos termos do art. 139, 

inc. V do CPC compete ao juiz “promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição”. Da exegese do referido artigo pode se extrair a 

conclusão de que a celebração de acordo entre os litigantes é possível 

até mesmo empós o trânsito em julgado da sentença, cabendo ao Juiz o 

enfoque dos termos do ajuste e sua homologação. Aliás, é preciso 

ressaltar o nítido propósito do legislador em incentivar a composição 

amigável em se tratando de direitos disponíveis, de sorte que havendo 

acordo entre as partes, ele deve ser objeto de apreciação e, se for o 

caso, de homologação pelo Juízo. Assim, sendo disponíveis os direitos 

pleiteados pelas partes, e estando os ilustres advogados investidos de 

poderes bastantes, o caso é o de homologação do acordo. Diante do 

exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado entre as partes, nos termos da minuta retro juntada, e, 

por consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito, com RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se, remetendo, em 

seguida, os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 29 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-54.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC CHARLE ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)
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LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (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 POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000186-54.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ERIC CHARLE ROSA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Dispensado o relatório, de acordo 

com o art. 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando 

os autos, depreende-se do id 14987111, que a parte reclamante, assim 

como seu advogado, deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, configurando, assim, a desistência tácita da presente ação. A 

propósito, destaca-se que no âmbito dos 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. (...) § 1°. A extinção do processo independerá em qualquer 

hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos nossos). Por 

pertinente, assinalo que embora o requerente não tenha sido intimado 

pessoalmente, seu patrono fora devidamente cientificado acerca do ato e, 

nem por isso, se fez presente na solenidade. Feita tal consideração, com 

arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, JULGO 

EXTINTO o presente feito, diante da ausência da parte reclamante na 

audiência de conciliação. Por conseguinte, CONDENO a parte reclamante 

ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51, § 2°, da 

LJE (Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, 

do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas). 

Entretanto, em tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça e, por corolário, 

SUSPENDO a exigibilidade do pagamento das custas, ante a 

hipossuficiência da parte autora. Transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 28 de agosto de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-09.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LAUDELINO ALVES PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000189-09.2018.8.11.0014. REQUERENTE: LAUDELINO ALVES PEREIRA 

FILHO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTO, Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, 

depreende-se do id 14987368, que a parte reclamante, assim como seu 

advogado, deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

configurando, assim, a desistência tácita da presente ação. A propósito, 

destaca-se que no âmbito dos 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. (...) § 1°. A extinção 

do processo independerá em qualquer hipótese, de previa intimação 

pessoal das partes.” (grifos nossos). Por pertinente, assinalo que embora 

o requerente não tenha sido intimado pessoalmente, seu patrono fora 

devidamente cientificado acerca do ato e, nem por isso, se fez presente 

na solenidade. Feita tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, 

e art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante 

da ausência da parte reclamante na audiência de conciliação. Por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Entretanto, em 

tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça e, por corolário, SUSPENDO a 

exigibilidade do pagamento das custas, ante a hipossuficiência da parte 

autora. Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, 28 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-24.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LAUDELINO ALVES PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

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 POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000188-24.2018.8.11.0014. REQUERENTE: LAUDELINO ALVES PEREIRA 

FILHO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTO, Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, 

depreende-se do id 14987678, que a parte reclamante, assim como seu 

advogado, deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

configurando, assim, a desistência tácita da presente ação. A propósito, 

destaca-se que no âmbito dos 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. (...) § 1°. A extinção 

do processo independerá em qualquer hipótese, de previa intimação 

pessoal das partes.” (grifos nossos). Por pertinente, assinalo que embora 

o requerente não tenha sido intimado pessoalmente, seu patrono fora 

devidamente cientificado acerca do ato e, nem por isso, se fez presente 

na solenidade. Feita tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, 

e art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante 

da ausência da parte reclamante na audiência de conciliação. Por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Entretanto, em 

tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça e, por corolário, SUSPENDO a 

exigibilidade do pagamento das custas, ante a hipossuficiência da parte 

autora. Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, 28 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-39.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LAUDELINO ALVES PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

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 POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000187-39.2018.8.11.0014. REQUERENTE: LAUDELINO ALVES PEREIRA 

FILHO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTO, Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, 

depreende-se do id 14987943, que a parte reclamante, assim como seu 

advogado, deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

configurando, assim, a desistência tácita da presente ação. A propósito, 

destaca-se que no âmbito dos 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. (...) § 1°. A extinção 

do processo independerá em qualquer hipótese, de previa intimação 

pessoal das partes.” (grifos nossos). Por pertinente, assinalo que embora 
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o requerente não tenha sido intimado pessoalmente, seu patrono fora 

devidamente cientificado acerca do ato e, nem por isso, se fez presente 

na solenidade. Feita tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, 

e art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante 

da ausência da parte reclamante na audiência de conciliação. Por 

conseguinte, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Entretanto, em 

tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça e, por corolário, SUSPENDO a 

exigibilidade do pagamento das custas, ante a hipossuficiência da parte 

autora. Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, 28 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-16.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO SOBRINHO (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

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 POXORÉU SENTENÇA VISTO, Relatório dispensado, 

com fulcro no art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que a demanda reveste-se 

de complexidade, maculando, portanto, a competência do Juizado Especial 

para seu trâmite, uma vez que a parte autora postulou pela realização de 

perícia grafotécnica. Destarte, em sendo incompatível com o procedimento 

instituído pela LEJ, imperiosa a extinção da ação, nos moldes do art. 51, 

inciso II, da Lei nº 9.099/95 c/c o enunciado 54, do FONAJE, o qual 

preconiza que “a menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material”. A guia de ilustração, veja-se a jurisprudência pátria: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE 

DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA A CORRETA EXECUÇÃO DE EVENTUAL 

DECISÃO DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS FUNDAMENTOS”. (TJRS, Recurso cível nº 71004284915, 2ª Turma 

Recursal Cível, Rel. Ketlin Carla Pasa Casagrande, j. 18.10.2013, sem 

grifos no original) Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 28 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-47.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

BERBIANE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA VISTO, Relatório dispensado, 

com fulcro no art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que a demanda reveste-se 

de complexidade, maculando, portanto, a competência do Juizado Especial 

para seu trâmite, uma vez que a parte autora postulou pela realização de 

perícia grafotécnica. Destarte, em sendo incompatível com o procedimento 

instituído pela LEJ, imperiosa a extinção da ação, nos moldes do art. 51, 

inciso II, da Lei nº 9.099/95 c/c o enunciado 54, do FONAJE, o qual 

preconiza que “a menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material”. A guia de ilustração, veja-se a jurisprudência pátria: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE 

DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA A CORRETA EXECUÇÃO DE EVENTUAL 

DECISÃO DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS FUNDAMENTOS”. (TJRS, Recurso cível nº 71004284915, 2ª Turma 

Recursal Cível, Rel. Ketlin Carla Pasa Casagrande, j. 18.10.2013, sem 

grifos no original) Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 28 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010059-90.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA DO PRADO (EXEQUENTE)

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010059-90.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: MARIA OLIVEIRA DO PRADO 

EXECUTADO: OI S/A VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento de 

sentença intentado por MARIA OLIVEIRA DO PRADO em face de OI S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para 

que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida 

que o descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 27 de agosto de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-09.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA (REQUERENTE)

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 POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010153-09.2015.8.11.0014. REQUERENTE: SHIRLEI BATEMARQUE 

PEREIRA REQUERIDO: OI S/A VISTO, Considerando o decurso do prazo do 

despacho de id 10817200, INTIME-SE a parte executada para, no prazo 

legal, manifestar quanto ao petitório de id 7204771, em que a parte 

exequente pugna o pagamento do valor remanescente do débito. Após a 

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

necessário com as cautelas de estilo. Poxoréu – MT, 28 de agosto de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64827 Nr: 1151-88.2014.811.0014

 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): Márcio Luis Sól dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo 

Penal, julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o acusado 

MÁRCIO LUIS SOL DOS SANTOS da acusação que lhe é feita neste 

processo.Isento o réu ao pagamento das custas processuais.Inexistem 

bens a serem destinados.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.Poxoréu-MT, 12 
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de setembro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-23.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

UELINGTON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000492-23.2018.8.11.0014. REQUERENTE: UELINGTON FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTO, Trata-se de ação 

de declaração de inexistência de débito c/c danos morais e pedido de 

tutela provisória, ajuizada por UELINGTON FERREIRA DA SILVA em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A, ambos já devidamente qualificados. 

Argumenta o autor, em síntese, que ao tentar realizar compras no 

crediário, fora surpreendido ao ser informado que existia anotação de seu 

nome no cadastro de inadimplentes, em razão de lançamento realizado 

pela parte requerida, sem, contudo, nunca ter tido qualquer débito com a 

empresa requerida. Neste contexto, pugna pela antecipação dos efeitos 

da tutela para que a requerida proceda com a exclusão do seu nome do 

rol de mal pagadores, sob pena de aplicação de multa diária. Requer ainda 

a inversão do ônus da prova, a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita e a procedência da ação. Pois bem. De início, cumpre salientar que 

o instituto da tutela antecipada visa adiantar os efeitos da sentença, 

entregando à parte autora a própria pretensão deduzida em juízo, 

tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, já que 

através dela a parte requerente não pretende simplesmente evitar os 

prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do 

direito. É consabido que para a concessão da tutela antecipada 

imprescindível se faz a probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito. Essa é a 

dicção do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. Da análise perfunctória das provas 

colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os requisitos para sua 

concessão encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in mora, 

torna-se visível com a inclusão do nome da parte autora no rol de maus 

pagadores, o que lhe acarreta excessivo gravame e prejuízo, 

notadamente quando pretende realizar compras a crédito, conforme 

informado. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é evidente, diante da 

afirmação de que o débito que ensejou a negativação de seu nome jamais 

existiu, eis que as partes nunca entabularam qualquer negócio. De inteira 

pertinência ao tema versado, o E. Tribunal de Justiça deste Estado de Mato 

Grosso (TJMT), já pontuou: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C CONDENAÇÃO 

A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR DE 

DETERMINAÇÃO DE REMATRÍCULA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELO 1º APELANTE – PREPARO NÃO 

RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – MENSALIDADES COBRADAS 

INDEVIDAMENTE – DÍVIDA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME 

DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO 

MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PRORCIONALIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DO 1º APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO 

FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE, ANHANGUERA 

EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Ap 81040/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, 

Publicado no DJE 13/10/2015) Não isso bastasse, para demonstrar a 

verossimilhança do direito invocado, tem-se que estando pendente ação 

em que se discute a exigibilidade do débito, a retirada do nome do suposto 

devedor nos cadastros de inadimplentes é medida que se impõe. Além 

disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à empresa 

requerida. Sendo assim, cumpre mencionar que resta comprovada a prova 

inequívoca e o dano irreparável ou de difícil reparação, conforme exige o 

artigo 300 do NCPC, pois, de acordo com o que consta nos autos, o nome 

da parte autora foi lançado nos órgãos de restrição ao crédito, 

causando-lhe limitações evidentes, agregando-lhe o anátema de mal 

pagador, e impedindo-lhe, por conseqüência, o acesso ao crediário. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Advirto apenas que 

o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição 

sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do 

direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise 

sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais 

detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o 

direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, 

ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam 

em torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos 

os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome do requerente UELINGTON 

FERREIRA DA SILVA dos cadastros de restrição ao crédito SPC e 

SERASA, em relação à dívida discutida nestes autos, até o deslinde do 

presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e ao SERASA para que no prazo 

de 05 (cinco) dias procedam à baixa da inscrição efetivada no nome da 

parte autora em seus cadastros, em relação à dívida discutida. Ainda, 

caracterizada a relação de hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus 

da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 17 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-43.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE UMBELINO PEREIRA (REQUERENTE)

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNAMAR ARANTES MIRANDA 52774708168 (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALEXANDRE UMBELINO PEREIRA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000329-43.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ALEXANDRE UMBELINO 

PEREIRA REQUERIDO: EDNAMAR ARANTES MIRANDA 52774708168 

VISTO, Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, não reconheço o petitório de 

id 15221219 acostado pela parte promovente, tendo em vista que não foi 

apresentada nenhum documento comprobatório da justificativa 

apresentada. Compulsando os autos, depreende-se do id 15141528, que a 

parte promovente deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, configurando, assim, a desistência tácita da presente ação. A 

propósito, destaca-se que no âmbito dos 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. (...) § 1°. A extinção do processo independerá em qualquer 

hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos nossos). Feita 

tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 51, § 1º, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da ausência da 
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parte reclamante na audiência de conciliação. Por conseguinte, CONDENO 

a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com 

base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação 

em custas). Entretanto, em tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça e, por 

corolário, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento das custas, ante a 

hipossuficiência da parte autora. Ademais, CANCELO a audiência 

designada no id 15141528, para o dia 05.11.2018 às 13h00min. Transitada 

em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

12 de setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000418-66.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

LEONARDO GOMES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KESLEN DIEGO APARECIDO FERREIRA BORGES (REQUERIDO)

LETICIA GABRIELA APARECIDA PEREIRA FONSECA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELZA FERREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSUE FERREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000418-66.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ANEZIA FERNANDES DE 

SOUZA REQUERIDO: KESLEN DIEGO APARECIDO FERREIRA BORGES, 

LETICIA GABRIELA APARECIDA PEREIRA FONSECA VISTO, Trata-se de 

ação de ação anulatória de negócio jurídico compra e venda c/c pedido de 

liminar de tutela de urgência por ANEZIA FERNANDES DE SOUZA em face 

de KESLEN DIEGO APARECIDO FERREIRA BORGES e LETICIA GABRIELA 

APARECIDA PEREIRA FONSECA, todos devidamente qualificados nos 

autos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

observo que figura no polo ativo da relação processual pessoa incapaz 

que não pode expressar suas vontades por estar com o seu 

discernimento prejudicado, razão esta que leva a extinção do feito, por 

expressa previsão legal de incapaz ser parte em sede de juizado. 

Destarte, a própria Lei nº 9.099/95 em seu artigo 8º, trata do impedimento 

do menor incapaz de ser parte, senão vejamos “Art. 8º Não poderão ser 

partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil”. A guia de ilustração, veja-se a 

jurisprudência pátria: “RECURSO INOMINADO - SEGURO DPVAT - 

RECLAMANTE MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS - INCAPACIDADE 

ABSOLUTA - VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 8º DA LEI N. 9.099/95 - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - SENTENÇA REFORMADA 

- PROCESSO EXTINTO. 1 - O art. 8º da Lei n. 9.099/95 veda 

expressamente que o incapaz litigue nos Juizados Especiais Cíveis. 2 - 

Recurso conhecido e provido. Processo extinto sem resolução do mérito. 

(RI 394/2012, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/03/2013, Publicado no DJE 21/03/2013). 

(grifos nosso) Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Transitada em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu– MT, 

10 de setembro 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): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65630 Nr: 2076-56.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANTONIO PEREZ-ME, EDUARDO 

ANTONIO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta 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 Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50960 Nr: 60-37.2013.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL MINEIRA AGRICOLA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente exceção de 

pré-executividade que SEBASTIÃO TRANALLI MENDONÇA move em face 

da UNIÃO, devendo a ação executiva prosseguir nos seus ulteriores 

termos.Sem sucumbência.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.São José do 

Rio Claro – MT, 31 de julho de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76836 Nr: 146-32.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA IRIA DA SILVA, DENIVAL 

SEBASTIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 3. Ante o exposto, não sendo o caso de rejeição liminar [CPP, art. 395] e 

ou absolvição sumária [CPP, art. 397], com fundamento no art. 56, da Lei 

11.343/2006, recebo a denúncia em face de (i) DENIVAL SEBASTIÃO DA 

SILVA e (ii) NATALIA IRIA DA SILVA, qualificado(s) nos autos, 

atribuindo-lhes a prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo fato 

da infração ter sido cometida nas dependências ou imediações de 

estabelecimentos prisionais [artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, todos da 

Lei 11.343/06].4. Cumpridas as formalidades legais e dando seguimento ao 

trâmite processual, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18 (dezoito) de dezembro de 2018, às 14h30min.5. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências:a)Cite(m)-se e requisite(m)-se o(s) 

acusado.b)Intimem-se (ou Requisite(m)-se, no caso de policiais) as 

testemunhas arroladas na denúncia e na(s) defesa(s) preliminar (es).Em 

se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes fora 

desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).c)Intime-se o 

advogado subscritor da petição de fls. 80/81 para, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar sua representação processual, porquanto 

ausente procuração ad judicia, bem como para comparecer na 

audiência.d)Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77516 Nr: 460-75.2018.811.0033

 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: ETC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDATC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - 

OAB:4130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Petição de fls.34 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53204 Nr: 2660-31.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEITE DE SOUZA, RITA WENCESLAU SILVA 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO LEITE DE SOUZA, INSS - 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64438 Nr: 527-89.2018.811.0049

 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: JAIRES COSTA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ DIVINO CAMARGO, 

SEBASTIANA MARTINS PERES CAMARGO, SILVANA MARTINS 

CAMARGO, GIOVANA MARTINS CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora para 

manifestar-se acerca da contestação apresentada nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63564 Nr: 3196-52.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JUNIOR DOS SANTOS PINTO, ROMES 

RODRIGUES DOS SANTOS, JOSÉ ALCIR DE OLIVEIRA, MARCOS 

ROBERTO RIBEIRO LUZ, leandro da silva carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SOMMARIA - 

OAB:OAB/SC - 12016, JOCIELMA COSTA LOBATO - OAB:29.857/SC, 

SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT, 

VALTER DA SILVA COSTA - OAB:9704/MT

 Vistos.

Analisados os autos, constato ter o advogado Dr. Kaio Rhudson Carvalho 

declinado sua nomeação em patrocinar a defesa do acusado Marcos 

Roberto Ribeiro Luz, conforme petição de declínio de fls. 486. Ademais, 

atualmente esta Comarca não conta com Núcleo da Defensoria Pública 

para atendimento dos jurisdicionados hipossuficientes.

Considerando-se que nenhum acusado será processado ou julgado sem 

defensor (CPP, artigos 261 e 263), nomeio advogado dativo para 

patrocinar a defesa do réu Marcos Roberto Ribeiro Luz na pessoa do Dr. 

Ademar Ribas, OAB/MT 2.793, que deverá ser intimado pessoalmente para 

tomar conhecimento da presente nomeação e se manifestar nos autos no 

prazo legal.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59734 Nr: 1070-29.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DA SILVA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Vistos.

Primeiramente, homologo a desistência da oitiva da vítima, eis que se 

deram diversas tentativas de intimação, todas restando infrutíferas.

Considerando que para o encerramento da instrução processual ainda é 

necessário o interrogatório do acusado, o qual está segregado 

preventivamente na Penitenciária da Comarca de Água Boa/MT, determino 

a expedição de Carta Precatória à Comarca de Água Boa/MT, solicitando 

ao juízo deprecado a realização do interrogatório do réu com a máxima 

urgência.

Com o fiel cumprimento da missiva e não havendo mais requerimento de 

diligencias pelas partes, desde já declaro encerrada a instrução, devendo 

ser dada vista às partes, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para 

apresentação de memoriais, iniciando-se pelo Ministério Público, nos 

termos do art. 403, §3° do CPP.

Cumpra-se.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48742 Nr: 1358-19.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste em réplica à 

contestação de REF. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46955 Nr: 505-10.2017.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ALVES JERÔNIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste em réplica à 

contestação de REF. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46726 Nr: 390-86.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste em réplica à 

contestação de REF. 34.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30665 Nr: 134-11.2013.811.0092

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Manerich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Castro Rezende Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Menezes - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Helena de Brito 

Lorentz - OAB:164.866 OAB/MG

 Certifico que a presente serve para fins de intimar o advogado da parte 

requerida:

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Indenização proposta por Janete Manerich em face 

de Construtora Castro Rezende Ltda, todos qualificados nos autos.

Contestação juntada as fls. 94-101.

 É o relatório

DECIDO.

De acordo com o art. 103 do CPC, a parte será representada em juízo por 

advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

No caso em tela, verifico que a ação foi proposta no ano de 2013, mas até 

o momento não possui procuração assinada pela parte autora (fl. 12).

 Foi proferido despacho intimando a parte a sanar o vício (fls. 14-17), 

porém, sem cumprimento à determinação.

Logo, impõe-se a extinção do processo, por ausência de pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da 

JUSTIÇA GRATUITA.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.

Alto Taquari/MT, 24 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33373 Nr: 1063-10.2014.811.0092

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Helena Souza Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Certifico que a presente serve para fins de intimar o advogado da parte 

requerida:

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Indenização por negativação indevida proposta por 

LUZIA HELENA SOUZA RESENDE, em face do BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A, todos qualificados nos autos.

O requerente foi intimado para se manifestar sobre a contestação de fls. 

21/5247, vº, contudo decorreu o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de fls. 52.

 Às fls.53, foi determinado a intimação pessoal do requerente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção do 

feito.

Em certidão de fls. 58 foi certificado o exaurimento do prazo, sem as 

providências pela autora mesmo intimada.

É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Condeno a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a obrigação tendo 

em vista ser beneficiária da justiça gratuita.

P.I.

Alto Taquari/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 38098 Nr: 970-76.2016.811.0092

 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: Durval Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO APARECIDO SILVA 

MARCHI - OAB:375617, PAULO HENRIQUE ZUANETTI - OAB:375771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 Vistos etc.

Considerando o teor da r. decisão monocrática proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça, pelo Ministro Francisco Falcão, no Recurso Especial 

n.º 1.319.232 – DF, de 06/04/2017, DETERMINO a suspensão do 

processamento do presente feito, até ulterior deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14651 Nr: 199-50.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora V. Brambila LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Henrique Stoeberl - 

OAB:5792/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o decurso 

do prazo solicitado às fls. 160, impulsiono estes autos por certidão com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 21892 Nr: 704-65.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Oliveira Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 23058 Nr: 772-78.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisul Alimentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIANE MARIA JOHANN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lemos Machado - 

OAB:31005/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos acerca do resultado 

da pesquisa acostada às fls. 61/62, e, em sendo o caso, proceder o 

devido recolhimento da diligência do oficial de justiça para cumprimento do 

ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14021 Nr: 764-48.2005.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS GUTIERREZ JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Garofalo Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Ante o exposto, reconheço a preliminar de ilegitimidade passiva 

apresentada (fls.427/428) e por consequência determino a exclusão da 

requerida ERNEY MARTINS SPERANDIO do polo passivo da ação, e no 

MÉRITO REJEITO OS EMBARGOS de (fls.27/28) e JULGO PROCEDENTE o 

pedido monitório formulado por ELIAS GUTIERREZ JÚNIOR em face de 

MARILDA GAROFALO SPERANDIO, para, com fulcro no art. 702, §8º do 

Código de Processo Civil, constituir título executivo judicial a obrigação da 

requerida em pagar ao autor a importância de R$ 90.325,23 (noventa mil 

trezentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), consubstanciada 

nas cártulas de cheques do Banco Bradesco nº 894 R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais) datada de 24/04/1996 e cártula nº 895 R$ 24.530,00 

(vinte e quatro mil quinhentos e trinta reais) datada de 26/04/1996, cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente segundo os índices do 

INPC/IBGE, desde a data do ajuizamento da ação (Lei nº 6.899/1981 – art. 

1º, §2º) acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, 

do Código Civil c/c art. 161, §1º, do CTN) a partir da citação 

(comparecimento espontâneo fls.27/31), nos termos do art. 405, do Código 

Civil, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Considerando o princípio da sucumbência condeno a parte 

requerida/embargante no pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da causa, com fulcro no § 2º do art. 85 do CPC. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se.P.I.Alto Taquari/MT, 30 de julho de 2018. Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32977 Nr: 580-82.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Processo: 580-82.2006.811.0084

Código: 32977

Vistos.

Considerando que este Magistrado Substituto jurisdiciona na Comarca de 

Apiacás/MT e cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta/MT, verifico a necessidade de readequar a pauta de audiência, 

anteriormente designadas.

 Assim, redesigno a audiência para o dia 07/03/2019 as 12:30hrs, 

mantendo inalterada as demais determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 14 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32984 Nr: 587-74.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cordeiro de Campos, Carlota Padilha Terres de 

Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Vistos.

Considerando que este Magistrado Substituto jurisdiciona na Comarca de 

Apiacás/MT e cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta/MT, verifico a necessidade de readequar a pauta de audiência, 

anteriormente designadas.

 Assim, redesigno a audiência para o dia 07/03/2019 as 15:30hrs, 

mantendo inalterada as demais determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 14 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32978 Nr: 581-67.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca das Chagas Sousa da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 
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Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:3624

 Processo: 580-82.2006.811.0084

Código: 32978

Vistos.

Considerando que este Magistrado Substituto jurisdiciona na Comarca de 

Apiacás/MT e cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta/MT, verifico a necessidade de readequar a pauta de audiência, 

anteriormente designadas.

 Assim, redesigno a audiência para o dia 07/03/2019 as 14:30hrs, 

mantendo inalterada as demais determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 14 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32965 Nr: 568-68.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Krause Tardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Processo: 568-68.2006.811.0084

Código: 32965.

Vistos.

Considerando que este Magistrado Substituto jurisdiciona na Comarca de 

Apiacás/MT e cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta/MT, verifico a necessidade de readequar a pauta de audiência, 

anteriormente designadas.

 Assim, redesigno a audiência para o dia 07/03/2019 as 13:30hrs, 

mantendo inalterada as demais determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 14 de setembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56047 Nr: 1100-22.2018.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pauly Ramiro Ferrari Dorado 

- OAB:12.563

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste acerca da 

petição da requerida acostada aos autos em 31/08/2018, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45434 Nr: 150-86.2013.811.0084

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 , JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial para conceder a GUARDA 

DEFINITIVA do menor Atylla da Silva Marinho dos Santos ao requerente 

Bonifácio Marinho dos Santos, para todos os fins e efeitos de direito. 

Como consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Ante a 

nomeação do Dr. Dionir Adriano Contreira OAB/MT 22337 para patrocinar 

a defesa do requerente, arbitro honorários advocatícios em 02 (dois) URH 

nos termos da Tabela da OAB/MT, devendo a Secretaria do Juízo expedir 

a respectiva certidão.Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o 

competente Termo de Guarda e Responsabilidade em favor do requerente, 

em caráter definitivo, constando expressamente as advertências dos 

artigos 33 e 35 do ECA.Oportunamente, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de estilo.CIÊNCIA ao Ministério Público.Sem custas.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Apiacás-MT, 14 de setembro de 

2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54823 Nr: 377-03.2018.811.0084

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luis Sousa, Irismar Mendes da Silva

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

OAB:15.881-A/MT, FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA - OAB:13169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte requerente 

formulou pedido de justiça gratuita, juntando para tanto, declaração de 

hipossuficiência.

Contudo, em que pese a parte autora ter juntado aos autos a referida 

declaração de hipossuficiência, entendo que não há nos autos elementos 

suficientes capazes de comprovar pressupostos legais para a concessão 

de gratuidade.

Por essas razões, em observância ao disposto no art. 99, § 2º, do 

CPC/2015 e, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos documentos idôneos (declaração de imposto de renda, 

extrato bancário, comprovante de imposto de renda, conta de água e luz e 

etc) que comprovam a hipossuficiência alegada, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52663 Nr: 4-86.2013.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Nobokite

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Ivanilda Maria de Jesus Rios - OAB:MT/ 15.176, 

Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, todavia, por NÃO ter ficado 

demonstrada a contradição da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO. Por outro lado, ante a ausência do 

prévio requerimento administrativo do benefício de aposentadoria por 

idade e, consequentemente, do interesse de agir da parte autora, bem 
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como error in procedendo e falta de fundamentação adequada, DECLARO 

NULA, ex officio, a sentença proferida às fls. 129/136 e DETERMINO a 

SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO do processo e a INTIMAÇÃO do 

requerente, através de seu advogado constituído nos autos, para que dê 

entrada com o requerimento administrativo do benefício de aposentadoria 

por idade de trabalhador rural segurado especial, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Comprovado o requerimento administrativo e a negativa do benefício 

ou aquele e o transcurso/decurso do prazo de 90 (noventa) dias sem 

manifestação do INSS, cite/intime o Instituto para, querendo, apresentar 

defesa/contestação – CPC, art. 297/NCPC, art. 335 -, com as advertências 

legais – CPC, arts. 285 e 319/NCPC, art. 344 – e, alegando o réu fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, remeta à parte 

adversa para impugnação/réplica - CPC, art. 326/NCPC, art. 350 

-/manifestação sobre documentos novos – CPC, art. 398/NCPC, art. 437, § 

1º - ou transcorrido esse prazo in albis, volte-me imediatamente concluso. 

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.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103016 Nr: 2788-60.2018.811.0038

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FERNANDO ANDRADE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, por sentença, 

nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e AUTORIZO a entrada e 

permanência de criança ou adolescente no evento “FESTA JUNINA”, no 

dia “TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE ÁGUAS CLARAS- SANTA 

CLARA” no dia nos dias 15 a 16/09/2018, nas dependências físicas do 

barracão da igreja católica e campo de futebol da comunidade, devendo 

ser OBSERVADAS A LEGISLAÇÃO CORRELATA SOBRE O TEMA E AS 

CAUTELAS SUSO fixadas na Portaria, diante do fornecimento de bebidas 

alcoólicas aos presentes.No entanto, fica a autorização CONDICIONADA 

ao ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, caso haja a instalação de palcos 

e montagens de estrutura, entre outras exigidas nas legislações sobre 

prevenção de incêndio, e o ALVARÁ do Município respectivo, caso 

necessário, autorizando a realização do evento.Ademais, deverá o 

responsável pelo evento se ater ao manifestado pela representante do 

Ministério Público do Estado.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 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.Tendo em vista o exíguo prazo para o evento, serve a presente 

como ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO/MANDADO, caso não haja 

possibilidade de expedição das peças competentes (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67455 Nr: 688-06.2016.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Maia Modesto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA(...) 

INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA.A 

regra é a designação de audiência de conciliação ou de mediação, a qual 

seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º - e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único.Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69599 Nr: 1689-26.2016.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Pimenta Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claison Pimenta Ribeiro Motta 

- OAB:MT 11.748, Eduardo Gomes Silva Filho - OAB:12036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA(...) 

INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA.A 

regra é a designação de audiência de conciliação ou de mediação, a qual 

seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º - e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único.Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68691 Nr: 1250-15.2016.811.0038
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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: José Francisco de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.(...) 

INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA.A 

regra é a designação de audiência de conciliação ou de mediação, a qual 

seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º - e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68718 Nr: 1256-22.2016.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eutimio de Aguilar Rios

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.(...) 

NDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA.A 

regra é a designação de audiência de conciliação ou de mediação, a qual 

seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º - e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único.Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 1590-56.2016.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Penha Rosa de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.(...) , 

INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA.A 

regra é a designação de audiência de conciliação ou de mediação, a qual 

seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º - e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único.Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69528 Nr: 1638-15.2016.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Inácio Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Marcela Aparecida Cardoso - OAB:MT - 19356/O, 

Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.(...) 

INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA.A 

regra é a designação de audiência de conciliação ou de mediação, a qual 

seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 
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audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º - e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único.Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70219 Nr: 2102-39.2016.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Anjos Sá

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA(...) 

INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA.A 

regra é a designação de audiência de conciliação ou de mediação, a qual 

seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º - e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único.Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52054 Nr: 1960-74.2012.811.0038

 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: Esmar Antonio Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior - 

OAB:MT - 7.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO o MÉRITO, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código 

de Processo Civil/artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do Instituto nesses autos de 

EXECUÇÃO e HOMOLOGO o débito total de R$. 55.665,82 (cinquenta e 

cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), 

sendo R$. 52.338,89 (cinquenta e dois mil trezentos e trinta e oito reais e 

oitenta e nove centavos) para a parte autora, R$. 3.326,93 (três mil 

trezentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos) para o advogado 

da autora e data base de cálculo 4/2017.Condeno a parte impugnante no 

pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do 

STJ.Após o trânsito em julgado, não sendo hipótese de remessa 

necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e 

ss. -, certifique, a fim de que seja dado o prosseguimento do necessário 

ao pagamento/adimplemento.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 das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65754 Nr: 2470-82.2015.811.0038

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Abdias Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Candido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmínio Arruda Salomé Neto - 

OAB:MT/ 9.869, Luiz Gustavo Gasch Harris - OAB:19540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Araputanga - MT, 15 de setembro de 2018.

Escrivã(o)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000436-49.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RAIMUNDO DO MONTE DA 

CONCEICAO REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?

O-CEMAR Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação 

por quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 
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Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 17 de setembro de 2018 - 11:53:31. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000436-49.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RAIMUNDO DO MONTE DA 

CONCEICAO REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?

O-CEMAR Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação 

por quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 
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9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 17 de setembro de 2018 - 11:53:31. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14146 Nr: 2569-06.2006.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT, Antônio Geraldo 

Wrobel, João Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva José Borges de Moraes, Maria José Vieira 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:851/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.Custas, se houver, pela parte 

autora.Diante da nomeação como curado especial (fl. 103), ARBITRO 

honorários advocatícios em favor do Dr. Nilton Gomes da Silva, na razão 

de 1 URH. EXPEÇA-SE a respectiva certidão para cobrança.Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE.DECLARO esta 

sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO 

o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42523 Nr: 598-39.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSLdP, SLdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por DOUGLAS 

DA SILVA LEITE DE PINHO, menor, representado por sua genitora Sra. 

Sandra Leite de Pinho, em desfavor de HÉLIO JOSÉ DA SILVA, todos 

devidamente qualificados na exordial.

2. Considerando que não há informações nos autos sobre o adimplemento 

ou não do valor exequendo, por ora, INDEFIRO o pedido ministerial retro.

3. INTIME-SE o exequente PESSOALMENTE, através de sua representante 

legal, Sra. Sandra Leite de Pinho, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comparecer na secretária da Vara Única a fim de informar se recebeu o 

valor exequendo, bem como informar se o executado adimpliu as parcelas 

vincendas, logo, se existe ou não débito alimentar após o ajuizamento da 

ação.

4. Em seguida, transcorrido o prazo com ou sem manifestação, INTIME-SE 

a DEFENSORIA PÚBLICA para manifestar-se no que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentando planilha de débito atualizada (se 

for o caso).

 5. Após, conclusos.

 CUMPRA-SE.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52206 Nr: 695-34.2016.811.0026

 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: Dinarte José Terres Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Ronismar Gomes dos 

Santos, Washington Luiz de Souza Lopes, Joabe Almeida dos Santos, 

Antonio Pardim, José Roberto Froio, OSMAR DE BRITO , Manoel Carlos da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO - 

OAB:5849/O, SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:5557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O Dr. RODRIGO SCHWAB MATTOZO, OAB/MT 5849, para 

juntar aos autos instrumento procuratório no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21176 Nr: 1558-97.2010.811.0026

 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: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Niederauder de 

Mendonça Lima - OAB:55.249/RS, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:16.691-A, Neuri Luiz Pigatto Filho - OAB:11974/MS, THAIS 

DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII.CONDENO a(s) parte(s) no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais, contudo deixo de 

fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez 

que não foi regularizada a relação processual com a citação da parte 

adversa ou há demonstração de atuação desse profissional de forma 

resistida.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta 

sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO 

o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42907 Nr: 1045-27.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDSM, LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, André Stuart Santos - OAB:10637/MT, 

ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo do cumprimento da decisão retro, considerando que o(s) 

veículo(s) encontrado(s) no Sistema RENAJUD está(ão) com restrição de 

alienação fiduciária, o que inviabilizou restrição por este juízo, INTIME-SE a 

parte credora/exequente através de seu advogado, via DJe, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14815 Nr: 3226-45.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdCLLM, MLM, SGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton G - OAB:

 Vistos.

Sem prejuízo do cumprimento da decisão retro, considerando que o(s) 

veículo(s) encontrado(s) no Sistema RENAJUD está(ão) com restrição de 

alienação fiduciária, o que inviabilizou restrição por este juízo, INTIME-SE a 

parte credora/exequente através de seu advogado, via DJe, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45850 Nr: 1509-17.2014.811.0026

 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 Divina Borges Marinho, Leonardo Borges Marinho, 

Divino Euripedes Marinho, Lorrana Borges da Silva Marinho, Luana Borges 

Marinho, Ludimila Borges Marinho, Magna Candida de Oliveira, Raquel 

Borges Marinho, Claudio Augusto Rastrelo, Carlos Alberto Marinho, 

Priscilla Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Misael Francis Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CERTIFIQUE-SE se os herdeiros e os interessados não-representados, 

se for o caso, bem como a Fazenda Pública Municipal foram devidamente 

citados e o possível decurso de prazo.

2. DEFIRO conforme requerido pela Fazenda Pública Estadual a fl. 66, para 

tanto, oportunizo o prazo de 10 (dez) dias.

3. INTIME-SE a inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca das informações constantes as fls. 67/70, bem 

como apresentar a avaliação do automóvel e do imóvel residencial descrito 

a fl. 52.

4. EXPEÇA-SE ofício a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI SUDOESTE MT (fl. 15), 

solicitando informações acerca do numerário existente em nome do de 

cujus Misael Francisco Marinho, CPF n. 382.544.501-10.

5. Em seguida, OPORTUNIZE a manifestação do Ministério Público,

 6. Havendo concordância 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.

7. 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).

8. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43962 Nr: 2174-67.2013.811.0026

 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: Luiz Carlos Gonçalves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, e por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais arbitro no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, nos 
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termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais, no entanto, deverá permanecer suspensa a obrigação, ante 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Se dentro de 05 anos, o autor 

não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 

da Lei n.º 1.060/50).Considerando que a presente ação foi julgada 

improcedente, restam cessados os efeitos da liminar concedida 

anteriormente.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Arenápolis/MT, 14 de 

setembro de 2018.MARINA CARLOS FRANÇAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14138 Nr: 2562-14.2006.811.0026

 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: V2 Tibagi Fundo de Inv. em Direitos Creditórios 

Multicateira - Não-Padronizado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernandes Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Biancardini Candia - 

OAB:6687/MT, Leonardo Gomes Bressane - OAB:10.102/MT, 

Rodrigo Gomes Bressane - OAB:8616/MT, Rui Eduardo Sano 

Laurindo - OAB:10.128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Vistos.

1. Considerando a ausência de penhora/arresto efetivada nos autos, 

deixo deferir o pedido levantamento e demais relacionados à constrição de 

bens (fl. 122).

2. CUMPRA-SE na íntegra a sentença proferida a fl. 121/121-v.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40421 Nr: 235-86.2012.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alves dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Sem muitas delongas, tendo em vista que o beneficio foi indeferido ante 

o não comparecimento da parte autora para realizar a pericia médica, 

DETERMINO INTIME-SE a parte autora pessoalmente e através do seu 

advogado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, dê entrada com o 

requerimento administrativo, compareça a pericia médica e colacione aos 

autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a concessão do 

benefício pleiteado com justificativa plausível, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56391 Nr: 86-17.2017.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Fontoura Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BEATO DE MICHELI - 

OAB:22099/O, Ivonir Alves Dias - OAB:13310, ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - OAB:18701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13604-A/MT

 Vistos.

1. Retifique-se a autuação, fazendo-se constar que o processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, tendo como exequente 

VALDETE FONTOURA MACHADO e executado BANCO BRADESCO S/A.

2. Em seguida, INTIME-SE o executado pessoalmente e através de 

seu(sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo, consoante 

disposto no art. 523, §1º, do CPC.

3. Se decorrido o prazo acima sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento).

4. Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

prevista incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

5. Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, CPC).

6. Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

As providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49557 Nr: 1626-71.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o executado foi devidamente citado em 07.08.2017 

(pág. 72), e em consulta ao Sistema Apolo até a presente data não apôs 

embargos à execução, constato o decurso do prazo.

2. DEFIRO o pedido de penhora online via BACENJUD e, subsidiariamente, 

DETERMINO o bloqueio eletrônico de veículo através do sistema RENAJUD 

e INFOJUD o caso o primeiro reste infrutífero.

 2.1. Cumpre ressaltar que a penhora será processada em conformidade 

com artigo 854 e seguintes do CPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, especificamente, art. 512 e 

seguintes da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes 

comandos: a) a partir deste momento, até o processamento completo da 

ordem de bloqueio de valores, os autos deverão permanecer em gabinete, 

vedadas consultas às partes; b) havendo bloqueio de valores, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na 

triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio, 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema 

Bacen Jud valerá como termo de penhora, devendo ser intimada a parte 

devedora para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

2.2. Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item 2.1, 

“c” anterior.

3. Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, DETERMINO a 

inserção de constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em 

nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a 

constrição, deverá a parte exequente ser intimada a indicar a localização 

do bem, a fim de possibilitar a conclusão da penhora.
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4. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de bens 

penhoráveis, desde já, DETERMINO consulta na Receita Federal, a fim de 

se buscar cópia das últimas três declarações de imposto de renda do 

executado, com a resposta, deverá ser intimada a parte exequente para 

se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento, passando o feito a correr em segredo de 

justiça (art. 477 da CNGC).

4.1. Face ao caráter sigiloso da informação, as declarações deverão ser 

arquivadas em pasta própria na Secretaria do Juízo, facultado o acesso 

tão-somente ao advogado das partes.

5. Frustradas todas as diligências anteriores, DETERMINO a intimação da 

parte exequente, para indiciar bens em nome da parte executada, no 

prazo de 05 (cinco) dias; não indicando, ARQUIVE-SE provisoriamente o 

feito, por 01 (um) ano, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades 

Forenses, o qual deve retratar apenas o conjunto de feitos que estejam a 

demandar providência judicial imediata, conforme art. 1º do Provimento 

84/2014 da CGJ.

 6. Findo o prazo supramencionado, deverá a parte exequente se 

manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. A intimação deverá ser feita nos moldes do art. 1º, § 2º do 

Provimento 84/2014 da CGJ.

 7. Decorrido o prazo do item 6 com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e tornem-me os autos conclusos para as devidas deliberações.

 8. Desde logo, DETERMINO que os protocolos referentes aos 

procedimentos eletrônicos, rubricados e assinados por mim, sejam 

anexados a presente decisão, REMETENDO-SE os autos na sequência à 

Secretaria, para observância das determinações acima, procedendo na 

forma do art. 477 da CNGC/MT.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

As providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55186 Nr: 2779-08.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Picalho, Maria da Solidade Lima Picalho, 

Dinalva Aparecida Ferreira Picalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora online via BACENJUD (págs. 90/91) e, 

subsidiariamente, DETERMINO o bloqueio eletrônico de veículo através do 

sistema RENAJUD e INFOJUD o caso o primeiro reste infrutífero.

 1.1. Cumpre ressaltar que a penhora será processada em conformidade 

com artigo 854 e seguintes do CPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, especificamente, art. 512 e 

seguintes da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes 

comandos: a) a partir deste momento, até o processamento completo da 

ordem de bloqueio de valores, os autos deverão permanecer em gabinete, 

vedadas consultas às partes; b) havendo bloqueio de valores, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na 

triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio, 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema 

Bacen Jud valerá como termo de penhora, devendo ser intimada a parte 

devedora para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

1.2. Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, “c” 

anterior.

2. Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, DETERMINO a 

inserção de constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em 

nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a 

constrição, deverá a parte exequente ser intimada a indicar a localização 

do bem, a fim de possibilitar a conclusão da penhora.

3. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de bens 

penhoráveis, desde já, DETERMINO consulta na Receita Federal, a fim de 

se buscar cópia das últimas três declarações de imposto de renda do 

executado, com a resposta, deverá ser intimada a parte exequente para 

se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento, passando o feito a correr em segredo de 

justiça (art. 477 da CNGC).

3.1. Face ao caráter sigiloso da informação, as declarações deverão ser 

arquivadas em pasta própria na Secretaria do Juízo, facultado o acesso 

tão-somente ao advogado das partes.

4. Frustradas todas as diligências anteriores, DETERMINO a intimação da 

parte exequente, para indiciar bens em nome da parte executada, no 

prazo de 05 (cinco) dias; não indicando, ARQUIVE-SE provisoriamente o 

feito, por 01 (um) ano, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades 

Forenses, o qual deve retratar apenas o conjunto de feitos que estejam a 

demandar providência judicial imediata, conforme art. 1º do Provimento 

84/2014 da CGJ.

 5. Findo o prazo supramencionado, deverá a parte exequente se 

manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. A intimação deverá ser feita nos moldes do art. 1º, § 2º do 

Provimento 84/2014 da CGJ.

 6. Decorrido o prazo do item ‘5’ com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e tornem-me os autos conclusos para as devidas deliberações.

 7. Desde logo, DETERMINO que os protocolos referentes aos 

procedimentos eletrônicos, rubricados e assinados por mim, sejam 

anexados a presente decisão, REMETENDO-SE os autos na sequência à 

Secretaria, para observância das determinações acima, procedendo na 

forma do art. 477 da CNGC/MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE, expedindo o necessário.

As providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-97.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (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:1000226-97.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-97.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (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:1000226-97.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-90.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOELSON LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE ALVES DE OLIVEIRA QUINTEIRO (REQUERIDO)
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MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES (ADVOGADO(A))

JHENIFFER KAROLAINE DE OLIVEIRA QUINTEIRO 05647616135 

(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:1000026-90.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que esclareça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se 

pretende a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. 

Havendo requerimento de prova testemunhal, deverão as partes, desde já, 

apresentar rol de testemunhas, sendo certo que será observado o art. 

455 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-90.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOELSON LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE ALVES DE OLIVEIRA QUINTEIRO (REQUERIDO)

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES (ADVOGADO(A))

JHENIFFER KAROLAINE DE OLIVEIRA QUINTEIRO 05647616135 

(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:1000026-90.2018.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para que esclareça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se 

pretende a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide. 

Havendo requerimento de prova testemunhal, deverão as partes, desde já, 

apresentar rol de testemunhas, sendo certo que será observado o art. 

455 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-83.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO GOMES SOARES (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (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:1000117-83.2018.8.11.0026 Por determinação da MM.ª Juíza de 

Direito, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o 

requerido, na pessoa de seu patrono, para, querendo, no prazo de 48 

(horas), manifeste acerca da decisão de deferimento do pedido de 

levantamento de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-92.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CARDOSO JUNIOR (REQUERENTE)

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

WALDEMAR INÁCIO DA SILVA JÚNIOR (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:1000054-92.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo 

de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-90.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

VANDIRA ALVES TRINDADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO 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:8010184-90.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo 

de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-79.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ILZETE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (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:8010230-79.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo 

de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-84.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DELZA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

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:8010068-84.2015.8.11.0026 Intimo a exequente, na pessoa dos 

seus patronos, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos 

valores remanescentes (R$ 17.544,86) depositados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-84.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DELZA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

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:8010068-84.2015.8.11.0026 Intimo o executado, na pessoa dos 

seus patronos, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos 

valores remanescentes (R$ 17.544,86) depositados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-20.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

D. M. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA PATRICIA LIMA DA SILVA OAB - 045.635.991-58 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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:1000020-20.2017.8.11.0026 Intimo o Município, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da certidão de trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-71.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FELISMINO DE ARRUDA PEREIRA (REQUERENTE)
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MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ROGERIO ANASTACIO CHAVES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (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:1000036-71.2017.8.11.0026 Intimo o Município, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da certidão de trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-67.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALINE DEMARCHI DE SOUZA (REQUERENTE)

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:8010084-67.2017.8.11.0026 Em cumprimento aos termos da r. 

sentença, intimo a autora, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-88.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (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:1000009-88.2017.8.11.0026 Em cumprimento aos termos da r. 

sentença, intimo a autora, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-80.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN (ADVOGADO(A))

JENAINA SMITH SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000447-80.2018.8.11.0026. REQUERENTE: JENAINA SMITH SOARES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

VISTOS. I - Compulsando os documentos jungidos à inicial, verifico que o 

comprovante de residência juntado aos autos é de terceira pessoa, 

estranha a lide, documento este imprescindível ao desenvolvimento válido 

do processo, vez que corrobora a fixação de competência do juízo. II - 

Desta forma, INTIME-SE a exequente, através de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a juntada do comprovante de 

endereço em nome da autora ou comprove vínculo civil ou contratual com 

a Sr. MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. III – Transcorrido o prazo venham os autos conclusos. Às 

providências. ARENÁPOLIS, 17 de setembro de 2018. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juiz(a) de Direito

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 16/2018-DF

A Excelentíssima Senhora DAIANE MARILYN VAZ, MMª. Juíza Substituta e 

Diretora do Foro da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO o contido no Provimento nº 6/2006, da 

Corregedoria-Geral Eleitoral e no Provimento nº 10/2010, da Corregedoria 

Regional Eleitoral de Mato Grosso;

RESOLVE:

 Art. – 1º AUTORIZAR o cadastramento, junto à Corregedoria Regional 

Eleitoral do Mato Grosso, da Senhora Géssica Magalhães Lima, 

Assessora de Gabinete I, Matrícula nº. 27480, e da Senhora Sônia 

Aparecida Ortega Guerino, Assessora de Gabinete II, matrícula nº 12142, 

para acesso ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL, visando à 

solicitação, via meio eletrônico, de informações constantes do cadastro 

eleitoral, mediante utilização de e-mail institucional e senha pessoal e 

intransferível, observado o sigilo dos dados e a estrita vinculação dos 

mesmos com as atividades funcionais desta (órgão).

Publique-se, comunique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à 

Corregedoria Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso.

Aripuanã/MT, aos 17 de setembro de 2018.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41532 Nr: 182-16.2012.811.0088

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT, Cristovão Angelo De Moura - OAB:5321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que requeira o que 

melhor lhe aprouver, em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76061 Nr: 2165-40.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO FEITOZA DE LIMA, ALEXANDRE 

MORAES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste 

Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: 

(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).I - a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 

2008).II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).III - 

que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (Incluído pela Lei 

nº 11.719, de 2008).IV - extinta a punibilidade do agente. (Incluído pela Lei 

nº 11.719, de 2008).Observe-se que, da análise do referido dispositivo, as 

hipóteses de absolvição sumária devem estar definitivamente 

comprovadas no processo, vez que a existência das causas excludentes 

de ilicitude e de culpabilidade deve ser manifesta. A atipicidade do crime 

deve ser evidente.Com efeito, somente após toda a instrução processual 

é que se poderá verificar a existência dos elementos objetivo e subjetivo 

do delito.Assim, como não verifico a existência de qualquer causa 
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excludente de ilicitude ou culpabilidade, de modo que, ausente qualquer 

das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal que possa levar 

à absolvição sumária dos acusados, dou prosseguimento ao feito.Designo 

a data de 27 de março de 2019, às 14h30min, para a audiência de 

Instrução e Julgamento, oportunidade em que as testemunhas arroladas 

tempestivamente pelas partes serão ouvidas, sendo que os denunciados 

serão interrogados ao término da instrução, depois de inquiridas todas as 

testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que 

lhe seja possibilitada o efetivo exercício de autodefesa.Justifico a data em 

razão da lotada pauta de audiências deste Juízo. Intimem-se os acusados, 

as testemunhas de acusação e defesa, bem como o defensor 

constituído.Ciência ao Ministério Público.Desde já, determino a expedição 

de carta precatória para oitiva de eventuais testemunhas residentes em 

outras Comarcas.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58892 Nr: 1794-81.2015.811.0088

 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): GILSON FERREIRA DE LIRA, ELIO LUCAS DA 

SILVA LAZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Observe-se que, da análise do referido dispositivo, as hipóteses de 

absolvição sumária devem estar definitivamente comprovadas no 

processo, vez que a existência das causas excludentes de ilicitude e de 

culpabilidade deve ser manifesta. A atipicidade do crime deve ser 

evidente.Com efeito, somente após toda a instrução processual é que se 

poderá verificar a existência dos elementos objetivo e subjetivo do 

delito.Assim, como não verifico a existência de qualquer causa excludente 

de ilicitude ou culpabilidade, de modo que, ausente qualquer das hipóteses 

do artigo 397 do Código de Processo Penal que possa levar à absolvição 

sumária do acusado, dou prosseguimento ao feito.Designo a data de 27 de 

março de 2019, às 16h30min, para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitada o efetivo exercício de autodefesa.Justifico a data em razão 

da lotada pauta de audiências deste Juízo. Intimem-se o acusado, as 

testemunhas de acusação e defesa, bem como o defensor 

constituído.Ciência ao Ministério Público.Desde já, determino a expedição 

de carta precatória para oitiva de eventuais testemunhas residentes em 

outras Comarcas.No mais, considerando a citação editalícia do réu Elio 

Lucas da Silva Lazarotto, bem como a não manifestação no processo, 

determino o desmembramento em relação ao citado réu, com posterior 

vistas ao Ministério Publico, devendo o presente feito continuar 

exclusivamente ao réu Gilson.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72772 Nr: 5991-11.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Vistos etc.

 Ante o teor da petição de ref. 41, intime-se o advogado, Dr. Moacir Pereira 

dos Santos, para as providências pertinentes, tendo em vista que é de 

interesse de sua cliente a restituição do veículo apreendido no processo.

 Após, cumpra-se integralmente a sentença proferida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50755 Nr: 1490-87.2012.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCENIR DA SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: charles kenny lima de brito - 

OAB:ro/8341, Fabricio Vieira Lima - OAB:8345, GILSON VIEIRA LIMA - 

OAB:RO/4216

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos intimando às partes 

para manifestação quanto à devolução de carta precatória de fls. 240, 

visto que fora negativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70164 Nr: 4133-42.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Ante o exposto e com base nessa soberana manifestação do Conselho 

de Sentença, declaro procedente em parte a pretensão punitiva estatal 

formulada, para o fim de condenar JOSÉ FERNANDES DA SILVA nas 

sanções do artigo 121, §1º e §2º, inciso III, do Código Penal.A pena 

abstratamente cominada ao delito em comento é de 12 a 30 anos de 

reclusão. (...) MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU e NEGO-LHE o 

direito de apelar em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).Das Custas e Despesas 

ProcessuaisCondeno o réu JOSÉ FERNANDES DA SILVA ao pagamento 

das custas e despesas processuais, na forma do artigo 804, do Código de 

Processo Penal.Do Valor Mínimo da IndenizaçãoConforme amplo 

entendimento jurisprudencial, é imprescindível que seja observado o 

contraditório e a ampla defesa sobre a extensão do valor da indenização, 

para isso existindo pedido expresso nos autos. Destarte, assim não 

ocorrendo, deixo de fixar valor mínimo para a indenização, ressalvado aos 

herdeiros da vítima a propositura de ação cível.Após o trânsito em julgado 

desta sentença e independentemente de nova determinação: a)Expeça-se 

Guia de Execução de Pena;b)Lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados; c)Remetam-se os autos ao contador judicial para o cálculo das 

custas; d)Intime-se o sentenciado para pagamento das custas, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de execução; e)Comunique-se o Distribuidor, o 

Instituto de Identificação de Mato Grosso, a Delegacia de origem e o Juízo 

Eleitoral;f)Destruam-se os objetos apreendidos;g)Promova-se a remessa 

de eventual armamento apreendido ao COMANDO DO EXÉRCITO, para os 

devidos fins, visto que sua manutenção não é mais 

justificada.h)Procedam-se às anotações e comunicações necessárias, 

devendo ser observado, no que for aplicável, o contido na CNGC.i)Dou a 

presente por publicada e os presentes por intimados. 

Registre-se.Cumpram-se, no que for aplicável, as disposições da 

CNGC.Sessão do Tribunal do Júri de Aripuanã, 14 de setembro de 

2018.Daiane Marilyn VazJuíza Substituta/Presidente do Tribunal do Júri

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-31.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (ADVOGADO(A))

MADIANA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON LOURENÇO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora para comparecer à audiência 

designada para o dia 08 de novembro de 2018 às 16h30min, a ser 

realizada na sala de audiência de conciliação deste fórum.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum
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Edital

EDITAL N. 16/2018-DF - TORNAR PÚBLICO o Gabarito da prova realizada 

no dia 15 de setembro de 2018, em conformidade com o Edital n. 

014/2012/GSCP, de 17/05/2012, bem como com Edital n. 12/2018/DF 

disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico - MT n. 10303/2018, em 

27/07/2018, bem como da pontuação obtida pelos candidatos.

* O Edital n° 16/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51688 Nr: 115-78.2013.811.0100

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELY DANIELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, ACOLHO a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para o fim de CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade em favor do autor, no 

valor de um salário mínimo mensal (incluindo o 13º salário), devido a partir 

do indeferimento do requerimento administrativo, isto é, 23/03/2009, 

ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição quinquenal.As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais 

incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal. DETERMINO ainda, que o Requerido 

implante, em dez dias, o benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade rural, com renda de um salário mínimo. Para tanto, OFICIE-SE o posto 

do INSS em Cuiabá/MT, devendo ser encaminhados os documentos 

necessários. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações em atraso (Súmula 

111/STJ). Sem custas. Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 

496, § 3°, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos.P.R.I.C.

 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:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 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:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 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:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 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:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 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:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73091 Nr: 2367-78.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS 

GAUCHOS/MT, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA DA SILVA FIXER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757

 Intimação dos réus, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 
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audiência que foi designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 31 

de outubro de 2018, às 17h30min.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56635 Nr: 535-15.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, 

Luciana Olímpio da Costa, KNDC, DNDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanilson Neris de Lima, conhecido por “Tatu”

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORAES 

GONÇALVES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANILSON NERIS DE LIMA, CONHECIDO 

POR “TATU”. 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 ação de alimentos movida pelo Ministério 

Público em favor das crianças K.N.C. e D.N.C., representadas por sua 

genitora Luciana Olímpio da Costa, em face de Wanilson Neris de Lima, 

alegando que o requerido não contribui com as despesas 

alimentícias.Instruíram a inicial com os documentos de fl. 07/11.Recebida a 

ação, foram fixados os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo (fl. 14/15).Citado pessoalmente por carta precatória (fl. 58), 

o réu não apresentou contestação (fl. 69).Por fim, pugnou o Ministério 

Público pela procedência do pedido inicial (fls. 73/78).Vieram os autos 

conclusos.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Presentes estão os 

pressupostos processuais e as condições da ação.O requerido, 

devidamente citado, não contestou o pedido inicial, razão pela qual 

DRECRETO a revelia do mesmo, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil.Não há preliminares a serem apreciadas.Com efeito, a 

obrigação de prestar alimentos aos filhos menores decorre do poder 

familiar. Consoante se verifica das certidões de nascimento de fl. 10/11 o 

demandado possui o dever de pagá-los.Verifica-se que o requerido não 

está cumprindo com as despesas alimentícias dos filhos menores.Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e DETERMINO que o genitor, 

WANILSON NERIS DE LIMA, PAGUE a título de alimentos aos filhos 

menores o valor de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) 

mensais, equivalente a 30% do salário mínimo vigente, todo dia 05 de cada 

mês, bem como 50% das despesas de saúde e educação.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.Brasnorte/MT, 

20 de abril de 2016.Conrado Machado SimãoJuiz Subsituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 11 de setembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57775 Nr: 907-61.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Luciene Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego dos Santos Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEGO DOS SANTOS PINHEIRO. 

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,Cuida-se de ação de alimentos entre as partes acima 

nominadas.Designada audiência de conciliação, esta restou 

frutífera.Sobreveio manifestação do Ministério Público Estadual favorável 

ao acordo.Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.HOMOLOGO 

o acordo formulado pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 269, III, do CPC e § 1º do artigo 9º, da Lei nº. 

5.478/68.ISENTAS as partes das custas e despesas processuais, nos 

termos da Lei nº. 1.060/50.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE estes 

autos com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 11 de setembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56631 Nr: 531-75.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, 

Deusilene Barbosa da Costa, JCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Cardoso Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORAES 

GONÇALVES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAILSON CARDOSO TORRES. 

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.Sentença proferida de acordo com o Ofício Circular 

n° 274/2016-DOF, expedido pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, a respeito da 5ª Fase da Campanha “Justiça pela Paz em 

Casa”.Trata-se de ação de alimentos movida pelo Ministério Público em 

favor de J. C. T., representada por sua genitora D. B. da C., em face de 

Jailson Cardoso Torres, alegando que a substituída encontra-se sob os 

cuidados exclusivos da genitora e que o genitor, ora requerido, não tem 

cumprido sua obrigação alimentar.O réu foi citado e apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação afirmando 

não possuir condições para realizar a viagem.O Ministério Público opinou 

pela procedência da ação.É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO.Verifica-se que a ação foi instruída com a suficiente 

demonstração do parentesco entre a criança e o requerido e que, 

conforme mencionado pelo Ministério Público, o genitor apenas ajuda 

esporadicamente com algumas despesas, mas não cumpre com sua 

obrigação alimentar.Como se sabe, a obrigação de prestar alimentos aos 

filhos menores decorre do poder familiar. Logo, o demandado possui o 

dever de pagá-los.Desta forma, está evidenciado que a obrigação 

alimentar existe e que deve apenas ser devidamente dimensionada.O réu, 

em sua contestação, afirmou que não possui condições de arcar com os 

alimentos pretendidos, pois se encontra desempregado. Assim, ofereceu 

a quantia de 15% do salário mínimo.Contudo, o requerido não comprovou 

não possuir condições de arcar com os alimentos de sua filha no valor 

pretendido pelo Ministério Público, razão pela qual não há como acatar seu 

pedido de redução da pretensão de alimentos.Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, 

CONDENANDO Jailson Cardoso Torres a pagar, a título de alimentos, o 

valor equivalente a 30% do salário mínimo vigente, até o dia 10 de cada 

mês, bem como 50% das despesas de saúde e educação, desde que 

devidamente comprovadas.Sem custas. CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 11 de setembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60766 Nr: 977-44.2016.811.0100

 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: SERGIO ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adileusa Luiz Batista Roberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADILEUSA LUIZ BATISTA ROBERTO, 

Filiação: Maria Batista Pinheiro e Manoel Luiz Neto, natural de 

Umuarama-PR, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Requerente assentou matrimônio com a Requerida na 

data de 10 de setembro de 1988, casamento celebrado sob o regime de 

comunhão parcial de bens, conforme Certidão de Casamento em anexo, 

n.º 1.170, lavrada às fls. 086 do livro n.º 06-B de Registros de 

Casamentos no Cartório de Registro Civil do Município e Comarca de 

Tangará da Serra/MT, estando separados de fato desde novembro de 

2009, portanto, há mais de 02 anos. O casal residiu pela última vez na 

cidade de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, na Rua 10, casa 47, 

Bairro Vila Alta. Sucede que o relacionamento matrimonial não prosperou 

em sua magnitude, durando apenas pouco mais 10 (dez) anos, de modo 

que o Requerido encontra-se separado de fato desde 1997, tendo sido 

nesse ano a último vez que viu sua ex-esposa, ora Divorcianda. O casal 

não teve filhos, sendo que o Demandante não possui nenhum contato com 

a Cônjuge Virago e nem ao menos possui notícias a seu respeito. 

Desconhece seu paradeiro, tendo apenas “ouvido dizer” que a Requerida 

teria mudado para o Estado do Piauí. Requerente e Requerida, Excelência, 

estão separados de fato há 19 (dezenove) anos, estando ele residindo 

nesta Comarca, onde trabalha como Policial Militar e ela, sem notícias e 

com paradeiro ignorado, dando dessa forma, rumos diversos às suas 

vidas. Durante a constância do convívio conjugal, o casal não adquiriu 

nenhum bem, inexistindo, portanto, bens a serem partilhados. Deveras, por 

motivos pessoais, constante na vida do casal, que aqui não cabe a relatar, 

tornou-se difícil à convivência entre os litigantes, tornando insuportável à 

comunhão de vida entre os cônjuges, motivos pelos quais se pede o 

divórcio.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido à ref. 32 e DETERMINO a 

citação por edital.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, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 11 de setembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64390 Nr: 728-59.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rosenir de Oliveira Muniz, Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIRCEU DOS SANTOS, Cpf: 

61581666187, Filiação: Maria Silva dos Santos e Manoel dos Santos, data 

de nascimento: 21/12/1973. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(A) rEQUERIDo(a), acima indicada, atualmente 

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

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial abaixo transcritos, bem como sua INTIMAÇÃO para a 

audiência designada, conforme dados abaixo, acompanhada(s) de 

advogado(s) ou defensor público, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL, bem como sua INTIMAÇÃO 

acerca da decisão que DEFERIU os alimentos provisórios.

Valor dos Alimentos Provisórios:: 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente.

 - Poupança - 025.996.161-23 - ROSENIR DE OLIVEIRA MUNIZ - 675-6 - 

3435 - Caixa Econômica Federal

Resumo da Inicial: Pelo teor da documentação anexa, o menor R. N. O. M. 

DOS S. é filho de R. DE O. M. e DIRCEU DOS SANTOS. Ainda, é 

incontroverso que o menor encontra-se sob os cuidados e guarda de fato 

da genitora desde a separação do casal. Ocorre que, após a separação, 

o requerido tem negado realizar acordo de alimentos em favor do filho, 

bem como não tem colaborado com as despesas extraordinárias da 

criança. Desta feita, por meio da presente ação, o Ministério Público visa à 

regularização da guarda em favor da genitora e que seja imposta a 

obrigação de prestar alimentos por parte do genitor em favor do filho 

menor. Ressalte-se que a tentativa para resolução extrajudicial do litígio 

restou prejudicada visto que o requerido reside em Comarca diversa, 

distante desta cidade.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Trata-se de ação guarda c/c alimentos, 

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

substituição processual do menor R. N. O. M. DOS S. representado por 

sua genitora ROSENIR DE OLIVEIRA MUNIZ.RECEBO a inicial em todos os 

seus termos e pelo fato da parte autora estar sendo substituída pelo 

Ministério Público, DEFIRO o pedido de gratuidade processual, nos termos 

da Lei de Assistência Judiciária Gratuita (Lei n.º 1.060/50).No mérito, 

verifico que os documentos trazidos aos autos denotam a legitimidade da 

parte autora em face ao requerido, tendo em vista a prova pré-constituída 

(certidão de nascimento), que demonstra o vínculo de paternidade entre 

as partes.Atendidos, pois, os requisitos indicados no artigo 2º, da Lei n.º 

5.478/68, que prescrevem que o credor de alimentos dirigir-se-á ao Juízo 

competente, provando apenas o vínculo de parentesco com o requerido, o 

dever de prestar alimentos é líquido e certo. Assim sendo, com base no 

artigo 4º, da Lei n.º 5.478/68, FIXO os alimentos provisórios em valor 

equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente atualizado, ou seja, 

na quantia de R$ 312,33 (trezentos e doze reais e trinta e três centavos), 

a serem quitados até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação do 

requerido, por meio de depósito, em Conta Bancária, cujos dados são: 

Agência n.º 3435; operação: 013; Conta Poupança n.º 675-6; Banco Caixa 

Econômica Federal, em nome da representante legal do menor, Sra. 

ROSENIR DE OLIVEIRA MUNIZ.Designo o dia 25 de outubro de 2017, às 

15h30min, para realização da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento.Intime-se a parte autora; cite-se e intime-se o requerido, 

advertindo todos que:I – as partes devem comparecer à audiência, 

acompanhados de seus respectivos representantes processuais e das 

testemunhas cujas oitivas pretendam, em número máximo de 03 (três), 

para cada qual (artigos 7º e 8º, da Lei n.º 5.478/68);II – o não 

comparecimento da parte autora resultará em arquivamento dos autos, e o 

não comparecimento da parte ré importará em revelia, além da confissão 

quanto à matéria de fato (artigo 7º, da Lei nº. 5.478/68);III – na ocasião da 

audiência, frustrada a conciliação pretendida, a parte ré, na mesma 

ocasião, oferecerá, querendo, sua contestação, oral ou escrita, em 

seguida, realizar-se-ão os depoimentos das partes e de suas respectivas 

testemunhas, e por fim, ofertadas as alegações finais (artigo 9º e 11, da 

Lei 5.478/68).Intime-se ainda, o Representante do Ministério Público.No 

mais, DETERMINO que o feito processe-se em segredo de 

justiça.Publique-se, intime-se e cumpra-se, servindo a cópia desta decisão 

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/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO).

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

parte requerida como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na 

petição inicial. 2. O não pagamento dos alimentos provisórios que tenham 

sido arbitrados, devidos a partir da citação, poderá ensejar sua execução, 

sob pena de prisão até 60 (sessenta) dias. 3. Os alimentos provisórios 

deverão ser pagos a partir da citação, conforme especificado na decisão 

acima transcrita, mediante depósito na conta acima indicada, ou, não 
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havendo indicação, mediante pagamento direto à parte requerente, 

exigindo, nesta hipótese, o respectivo recibo. 4. A parte requerida, 

querendo produzir prova testemunhal, deverá comparecer à audiência 

acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) no máximo, e 

apresentar as demais provas que tiver (art. 8o da Lei nº. 5.478/68).

OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(s) citando(s)/intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 11 de setembro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20200 Nr: 885-81.2007.811.0100

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU BASÉGGIO, ENI WEBBER BASÉGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO DOS SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:14.109-RS, Roberto Mendonça Faria - OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, Mariana Francisca de Souza 

Sanches - OAB:10938/MT

 INTIMAÇÃO DOS EXEQUENTES, FRANCISMAR SANCHES LOPES E 

LUCIANO DE SALES, para que requeiram o que lhes 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.: 69002 Nr: 67-46.2018.811.0100

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

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R&CL, DMBR, CVDAGM, CBMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS rogerio mendes - 

OAB:16057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 19912 Nr: 599-06.2007.811.0100

 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: EUROVET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAOR FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10.177, WELTON RICALDES DA SILVA - OAB:8375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em vista da certidão fl.82, intime-se o requerente para que informe o 

endereço atual dos requerido(s), no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Portaria

P O R T A R I A N.º 34/2018

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR, ÍTALO OSVALDO ALVES DA 

SILVA, JUIZ SUBSTITUTO E DIRETOR DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

RESOLVE:

Conceder ao servidor Welton Queiroz Viana, matrícula 3072, auxiliar 

judiciário, lotado na Comarca de Campinápolis - MT, 03 (três) meses de 

licença – prêmio, relativas ao quinquênio de 31/05/2013 a 31/05/2018 , nos 

termos do artigo 109, da Lei Complementar n.º 04/90 e artigo 2º da Lei 

Complementar Estadual nº. 059/99, condicionando o gozo, a conveniência 

do serviço público e anuência da chefia imediata.

 P. R. Remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

Campinápolis - MT, 14 de setembro de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto e Diretor do foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26450 Nr: 174-07.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTEIR CARNEIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:OAB/MT 17.210-A

 Intimar parte autora para se manifestar dos cálculos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21055 Nr: 66-17.2007.811.0110

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFALDA GOMES DE LELES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins, que, por hora, deixei de expedir a RPV 

solicitada, considerando ofício de fls. 223, bem como cópia da tela do 

sistema de requisição de pagamento do TRF1 (em anexo), com 

informações de que o valor requisitado, ATUALIZADO, ultrapassa o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. Portanto, em que pese a petição de fls. 

231 requerendo expedição de RPV, cumpre esclarecer que o valor de R$ 

50.852,01 tem a base de cálculo de junho de 2014, portanto, com a devida 

atualização, ultrapassará o limite de 60 (sessenta) salários mínimos.

Nesta senda, procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15, 

informar se deseja a expedição de precatório ou renuncia ao valor que 

excede à 60 (sessenta) salários mínimos.

Paulo Eduardo Mattos Diniz

Analista Judiciário

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88153 Nr: 1579-66.2015.811.0101

 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): VILMAR GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elly Carvalho Júnior - 
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OAB:6132-B/MT

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93577 Nr: 119-73.2017.811.0101

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RODRIGO KOWAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. É de conhecimento deste Juízo que o Requerente é falecido, razão pela 

qual necessário se faz a regularização do polo ativo, devendo ser 

representado pelo Espólio ou inventariante.

2. No mais, intime-se a parte autora para comprovar a propriedade do bem 

com outros documentos, como pagamento do veículo, contrato de compra 

e venda ou outros que entender pertinentes. Prazo: 15 (quinze) dias. Com 

a a juntada, abra-se vista ao parquet.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95824 Nr: 1193-65.2017.811.0101

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALENCAR ADRIANO VENZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais n. 1193-65.2017 (Id. 95824)

Pedido de Restituição de Bens Apreendidos

 Requerente: ALENCAR ADRIANO VENZO

Vistos.

1. Trata-se de pedido de RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA interposto 

por ALENCAR ADRIANO VENZO em que pretende a restituição de 01 

pistola Taurus PT 938 380 ACP MPSP000 15T. + 1 inox alto bri n. KFS4114, 

01 carabina de pressão CBC 6,0 notro six oxid. N. de série JNBS354671 e 

02 (dois) carregadores, denunciado nos autos de ação penal n.º 

1864-25.2016.811.0101 – Código 87108, em razão da prática de crime 

ambiental e crime de porte de arma.

O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido (Ref. 9).

DECIDO.

O pedido não procede.

Isso porque está sob o amparo da preclusão. Explico.

Os fatos ocorreram em 22.04.2015, tendo sido o requerente preso em 

flagrante por estar portando arma de fogo e crime ambiental.

A denúncia foi recebida em 23.06.2016 e em 11.05.2017, após a citação 

do acusado, este Juízo determinou a destruição das armas apreendidas, 

devendo serem encaminhadas ao Exército. Em 12.05.2017, o presente 

feito foi ajuizado.

Analisando o feito, denota-se que o remédio processual adequado seria o 

recurso contra a decisão que determinou a destruição das armas e não o 

presente pedido.

Veja-se que o acusado foi citado da denúncia em 13.12.2016, ou seja, 01 

ano e 08 meses da prisão em flagrante e neste interregno não fez 

qualquer pedido de restituição.

Diante disso, entendo que o pedido de restituição improcede pela 

preclusão ocorrida.

2. Intime-se.

 3. Ciência ao Ministério Público.

4. Após, desapensem-se e arquivem-se, com as cautelas de estilo.

5. Diligências necessárias.

Cláudia, 14 de setembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80049 Nr: 344-69.2012.811.0101

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SALES DOS SANTOS ME, JOÃO SOKOLOVSKI, 

RODRIGO NICARETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, GABRIELA DE ABREU VERAS - OAB:34984/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, os presentes 

embargos.Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais, 

as quais já foram recolhidas, e aos honorários advocatícios, os últimos no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85 do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

desapensem-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Cláudia, 14 de setembro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 52/2018-DF

O Exmo Dr. RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto 

e Diretor do Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que o servidor Gustavo Teodoro de Souza, matrícula 

32712, Gestor Administrativo 3, designado para responder pela Central de 

Mandados, está afastado no período de 17/09/2018 á 28/09/2018.

CONSIDERANDO que se faz necessário designar outro servidor para 

substituí-lo no período de afastamento;

RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR a servidora Mayara Adriano, matrícula 32588, Gestora 

Geral de 1° Entrância, para responder pela Central de Mandados, no 

período de 17/09/2018 á 28/09/2018.

Art. 2º - Publique-se, Registra-se, Cumpra-se.

Colniza/MT 17 de setembro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI. Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Edital

ERRATA

Na publicação do Edital nº 05 disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico-MT Ed. n° 10337 do dia 13/09/2018.

Onde se lê: Edital nº 05/2017-DF Leia-se: Edital nº 05/2018-DF

Colniza/MT, 17 de setembro de 2018 Ricardo Frazon Menegucci Juiz de 

Direito Substituto e Diretor do Foro Presidente da Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo

EDITAL N. 03/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 

ESTAGIÁRIO NÍVEL MÉDIO

O Exmo. Doutor RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito 

Substituto e Diretor do Foro desta Comarca de Colniza/MT, no uso de suas 

atribuições legais.

CONSIDERANDO a abertura do Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado para Nível Médio cadastro de reserva, do Fórum da Comarca 

de Colniza-MT;

TORNA PÚBLICA o local, a data e o horário de realização das provas: 

Escola Estadual Tarsila do Amaral Endereço: Av. Vitória Régia, Bairro 

Centro, Colniza - MT, 78335-000 Data: 21/10/2018 Horário: 13h00min.

Colniza/MT, 17 de setembro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 

Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo

Decisão

Processo n.º 779-21.2018.811.0105 – Código: 86722 - Doação de Bens 
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Inservíveis: 19/2018 - CIA: 024753-14.2018.11.0000

* A Decisão completa, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42369 Nr: 2486-05.2010.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mark Freitas Consultoria e Assessoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Cuida-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT em 

face da parte executada MARK FREITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA.

Às fls. 18, o Exequente informou que a dívida está quitada, pugnando pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, inciso II, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 18), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

declaração da própria exequente (fls. 18).

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos.

Custas a cargo do executado.

CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento).

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42303 Nr: 2460-07.2010.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Além Apolinário dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Cuida-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT em 

face da parte executada DIRCE ALÉM APOLINÁRIO DOS SANTOS.

Às fls. 12, o Exequente informou que a dívida está quitada, pugnando pela 

extinção do feito, nos moldes do artigo 924, inciso II, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que cumpria relatar.

DECIDO.

Tendo havido pagamento do débito pelo executado (fls. 12), impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, por sua vez, estatui que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

declaração da própria exequente (fls. 12).

Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou 

valores por ventura constritos.

Custas a cargo do executado.

CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento).

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62749 Nr: 136-39.2013.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lair Meneguite Marchesini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 125, HOMOLOGO os cálculos da parte 

exequente.

No mias, EXPEÇA-SE ofício requisitório como requerido às fls. 126.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63155 Nr: 555-59.2013.811.0105

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laércio Fidélix de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Antes de apreciar o pedido de fls. 114, INTIME-SE a parte exequente para 

se manifestar quanto juntada de fls. 115.

Após, voltem CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40427 Nr: 7-05.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO EMMANUEL PIPINO

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Na forma do art. 10º, da Lei n. 13.340/16, SUSPENDO a presente ação até 

o dia 27 de dezembro de 2018.

Findo o prazo da suspensão, INTIME-SE a parte autora/exequente para 

impulsionar o feito no prazo de cinco (05) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78247 Nr: 1303-52.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

José Coelho da Costa - OAB:13438-A MT

 Vistos;

Em que pese o teor da cota ministerial de Ref: 199, verifica-se que o 

acusado foi interrogado por meio de Carta Precatória expedida à Comarca 

de Aripuanã-MT (autos n.º 404-71.2018.8.11.0088 – Código: 73290).

Como se não bastasse, a mídia contendo o interrogatório do acusado 

encontra-se disponível para acesso dos interessados na Secretaria da 

Vara Única desta Comarca, consoante movimentação de Ref: 190 destes 

autos.

Dessa forma, DETERMINO, novamente, a abertura de vistas dos autos às 

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

alegações finais, a começar pela acusação.

Após a apresentação das alegações finais em forma de memoriais, 

tornem-me os autos conclusos para a prolatação de sentença.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91028 Nr: 3355-84.2018.811.0105

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO EMMANUEL PIPINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Recebo os presentes embargos sem conferi-los efeito suspensivo.

INTIME-SE a parte embargada para apresentar impugnação no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29256 Nr: 27-98.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Urbano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos;

HOMOLOGO para os devidos fins a desistência da oitiva da testemunha 

Wanderley Rodrigues Stefanon.

No mais, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

novembro de 2018, às 17h00min, ocasião em que será interrogado o réu.

Atente-se a Secretaria quanto a informação de fls. 92 (endereço 

atualizado do réu).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87224 Nr: 1075-43.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PEREIRA DA SILVA, JOSCHUA ALVES 

DA SILVA, SIDEVALDO VALÉRIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - 

OAB:21.709/MT, Robson Medeiros - OAB:6395/B, WELITON DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:20.883/O

 Vistos;

DEFIRO o petitório de juntado na movimentação de Ref: 113, abstendo de 

intimar o acusado para proceder com a regularização de seu patrocínio 

processual, haja vista já o fez, consoante petição juntada na Ref: 118.

Outrossim, INDEFIRO o pedido constante na cota ministerial de Ref: 

121,uma vez que o laudo definitivo de susbstância entorpecente já fora 

juntado aos autos, conforme documentos juntados na movimentação de 

Ref: 101.

Dessa forma, DETERMINO, novamente, a abertura de vistas dos autos às 

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

alegações finais, a começar pela acusação.

Após a apresentação das alegações finais em forma de memoriais, 

tornem-me os autos conclusos para a prolatação de sentença.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34618 Nr: 845-50.2008.811.0105

 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): ADRIANO SILVA DELFINO, Adriana Sprey 

Pereira, MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT, Ilsom Castro de Palma, Caps 

Consultoria Assessoria e Plenejamento Empresarial Ltda - M E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dionildo Gomes Campos - 

OAB:3302/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 Vistos;

S.M.J, o acordo entabulado nos autos abrange apenas parte dos pedidos.

Sendo assim, DÊ-SE nova vista dos autos ao Ministério Público para que 

impulsione o feito no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41408 Nr: 884-42.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A de Andrade Neto Confecção - ME, Marli de 

Souza Andrade, RENILDA AUREA DE OLIVEIRA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROCEDA-SE com a atualização da representação processual da parte 

exequente.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito no prazo de 

05 dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88721 Nr: 2116-45.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Vistos;

Ante o teor do petitório constante na movimentação de Ref: 62, ARBITRO 

os honorários da advogada dativa proporcionalmente em 05 (cinco) URHS.

 EXPEÇA-SE certidão de honorários conforme determina o artigo 303 da 

CNGC.

Considerando que o recuperando vinha sendo assistido por defensor 

dativo, nos termos do artigo 4º, inciso XVII, da Lei Complementar n.º 

80/1994, NOMEIO a Defensoria Pública para atuar no feito, devendo àquela 

entidade ser cientificada da solenidade designada na movimentação de 

Ref: 96.

Na data agendada, tornem-me os autos CONCLUSOS para realização do 

ato.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência, mormente o presente 

feito tramitar com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61650 Nr: 719-58.2012.811.0105

 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 da Conceição Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO pedido de fls. 105, em razão do que DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada às fls. 103/104.

COMUNIQUE-SE pessoalmente à parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

INTIME-SE o instituto requerido.

Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer no prazo 

de 05 (cinco) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o 

seu silêncio será interpretado no sentido positivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87644 Nr: 1389-86.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Vistos;

Cuida-se do executivo de pena do recuperando ADEMAR PEREIRA.

Ante o teor do petitório constante na movimentação de Ref: 62, ARBITRO 

os honorários da advogada dativa proporcionalmente em 03 (três) URHS 

(metade do valor fixado na tabela da OAB-MT).

 EXPEÇA-SE certidão de honorários conforme determina o artigo 303 da 

CNGC.

Considerando que o recuperando vinha sendo assistido por defensor 

dativo, nos termos do artigo 4º, inciso XVII, da Lei Complementar n.º 

80/1994, NOMEIO a Defensoria Pública para atuar no feito.

Com a juntada de eventuais pedidos, tornem-me os autos CONCLUSOS 

para deliberações. Se outro cenário, permaneçam os autos em cartório 

aguardando o cumprimento da pena.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78767 Nr: 1629-12.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAMOS NOGUEIRA, Paulo Neves 

Nogueira, Moises Ferreira de Souza, Valdelir João de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO WOLNEY DA 

COSTA BELOTTO - OAB:92083, Edilson Stutz - OAB:309-b/RO, FÁBIO 

VILLELA LIMA - OAB:7687, JORGE MUNIZ BARRETO - OAB:185-A, 

JOSE NEY MARTINS JUNIOR - OAB:2280, Marcos Antonio Faria Vilela 

de Carvalho - OAB:84, Mauro Márcio Dias Cunha - OAB:5.391, 

Roberto Harlei Nobre de Souza - OAB:1642, Thiago da Silva Viana - 

OAB:6227-RO, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8948/O, 

WELITON DE ALMEIDA SANTOS - OAB:20.883/O

 Vistos etc.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91105 Nr: 3399-06.2018.811.0105

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos;

DETERMINO o desentramento da petição de ref. 26 e os documentos de 

ref. 30 e trasladados para a ação penal 3505-65.2018.8.11.0105 (Código: 

91336), substituindo por certidão.

Considerando que já corre neste Juízo a ação penal 

3505-65.2018.8.11.0105 (Código: 91336), que apura os presentes fatos, 

não mais se havendo razão do prosseguimento do presente feito.

Assim, REMETAM-SE os presentes autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo 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

 Processo n.º 2001-29.2015.8.11.0105 – Código: 77911Vistos;Cuida-se de 

Ação Penal para apurar crime de homicídio qualificado (art. 121, § 1º, 

incisos II, III e IV, do Código Penal) em tese praticado por PAULO STURARO 

e MARCO STURARO contra ISMAEL NUNES DE ANDRADE. (...) Vieram os 

autos conclusos para inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri.Eis 

o relatório (art. 423, inciso II, do Código de Processo Penal).Não há 

irregularidades a serem sanadas, tampouco existem requerimentos feitos 

pelas partes, nos termos do art. 423, do CPP.Designo para o dia 26 de 

outubro de 2018, as 08h30min, a sessão plenária de instrução e 

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta comarca.NOTIFIQUE-SE 

pessoalmente o Ministério Público, o Advogado e o acusado, a fim de que 

compareçam para os debates, a ser realizado no plenário da Câmara dos 

Vereadores de Colniza-MT, no endereço Avenida do Contorno, s/nº, 

Centro, Colniza-MT.NOTIFIQUEM-SE as testemunhas arroladas na 

movimentação de Ref: 263, que deverão prestar depoimento em plenário, 

no dia marcado para o julgamento em apreço.OFICIE-SE a Câmara dos 

Vereadores de Colniza-MT informando a realização de Sessão Plenária na 

data supramencionada.Considerando que a tanto a acusação quanto a 

defesa desistiram da oitiva da testemunha Gustavo Luiz Silva Vital no 

curso da instrução processual, em razão da não localização do seu 

paradeiro, DETERMINO que apresentem o endereço atualizado da referida 

pessoa ou desde já manifestem pela desistência de sua inquirição.O Sr. 

Gestor Judiciário PROVIDENCIARÁ o preparo do presente processo para o 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas as 

formalidades legais e de estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário e 

intimando-se o réu em tempo hábil para o julgamento ora designado.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 10 de setembro de 2018.(assinado 

digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91270 Nr: 3477-97.2018.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY BARBOSA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos etc.

Estando a Carta Precatória devidamente instruída para o interrogatório do 

réu e oitiva das testemunhas, ODAIR DOS ANJOS OLIVEIRA, IVONEI 

CHEMINSKI, LINDOMAR DE PAULO MOREIRA e CLAUDIO SANTOS, 

DESIGNO a audiência para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 14h00min. 

Justifico a data por não haver pauta anterior disponível.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 362 de 456



 Comunique ao juízo deprecante.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vinícius Alexandre Fortes de Barros

 Cod. Proc.: 68623 Nr: 1289-39.2015.811.0105

 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: Cláudia Massarotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada 

por Cláudia Massarotto em face de TM CELULAR S/A.

Indeferida a gratuidade da justiça, a autora foi instada a emendar a inicial 

quanto a quantificação do danoi moral, bem como justificar a expressa 

renúncia ao rito sumaríssimo do juizado especial, optando pelo rito comum, 

conforme decisão proferida em 17 de março de 2016.

A autora requereu a desistência da ação, conforme petição juntada aos 

autos no dia 04 de maio do corrente ano.

É breve o relatório.

Tendo em vista que o pedido de desintência elaborado pela parte autora 

antecedeu a citação da parte ré, ou seja, não se angularizando a demanda 

judicial, não há óbice a sua homologação.

Portanto, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, sem 

análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Uma vez indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, cabe a parte 

autora arcar com as desepesas processuais. Portanto, CONDENO a 

autora ao pagameno das despesas processuais, nos termos do artigo 90 

do CPC.

Descabem honorário advocatícios, umas que o processo não se 

angularizou.

Intime-se a parte autora.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as respectivas baixas na 

distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86076 Nr: 362-68.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSF, LFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do 

art. 924, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO.Condeno a parte autora 

ao pagamento de custas, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.Descabe 

condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.Transitada em 

julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 75371 Nr: 2667-93.2016.811.0105

 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: VIAÇÃO JUÍNA LTDA – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agência Estadual de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2667-93.2016.811.0105

Código 75371

Vara Única

S E N T E N Ç A

Vistos etc.Vistos em correição.

1. Cuida-se de Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada 

por VIAÇÃO JUINA LTDA em face de AGÊNCIA ESTADUAL DE 

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MATO GROSSO 

– AGER/MT.

2. Petição da parte autora requerendo a desistência e consequente 

extinção do feito

3. Breve relatório, fundamento e decido.

4. Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida 

que se impõe, vejamos.

5. Postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do processo 

quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao caso “sub 

examine”.

6. Assim, considerando que a parte autora manifestou-se pelo 

arquivamento dos autos, a extinção do processo é medida que se impõe.

 D I S P O S I T I V O

 7. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

8. De consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais.

9. Transitada em julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas de estilo.

10. P.I.C.

Colniza-MT, 22 de maio de 2017.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35147 Nr: 1356-48.2008.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO SOARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPUFOUR SOFTWARE LTDA, MARILZA DA 

COSTA CAMPOS, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543, Iara Maria Bahls - OAB:6465/MT, Michael Poy Olmi - 

OAB:18.347 OAB/SC, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Vistos;

Ante o silêncio da executada Marilza da Costa Campos, DEFIRO o pedido 

de fls. 261/262, no que toca ao levantamento dos valores penhorados às 

fls. 248.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para no prazo de 05 dias informar 

se a dívida foi completamente adimplida e, em caso negativo, apresentar 

demonstrativo de cálculo atualizado ao débito.

Após, voltem CONCLUSOS para julgamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90479 Nr: 3056-10.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSON RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos.

Relatório dispensado na forma do art. 80, § 3º, da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

Sem delongas, nos termos do art. 76 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO por 

sentença, a transação penal proposta, eis que aceita por Wdson Ribeiro 

da Silva (fls. 18), revestindo - na da cláusula rebus sic stantibus, pelo que, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 363 de 456



descumprida que for, o procedimento penal prosseguirá, obrigatoriamente, 

com o consequente oferecimento de denúncia.

Por oportuno, DEIXO consignado que, havendo cumprimento total do 

acordo entabulado, deverão os autos volver CONCLUSOS, depois de 

colhida a manifestação ministerial, para a decretação da extinção de 

punibilidade do suposto autor do fato.

ARBITRO os honorários do advogado dativo em 07 URHs, conforme tabela 

da OAB.

REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34808 Nr: 1227-90.2010.811.0099

 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: IRACEMA FURTADO DA SILVA, JOSÉ LUSTOSA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PAULO LUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:11989/MT, SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA - 

OAB:21054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte requerida para que recolha as custar 

para distribuição da carta precatória expedida às fls. 100.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28573 Nr: 1283-31.2007.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE PICOLOTO - Vulgo "Picoloto"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO - 

OAB:23573/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62000 Nr: 396-37.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR QUEIROZ FILHO - 

OAB:OAB/MT 13.748, FABIANE ANGELITA VICARI QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.317

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56588 Nr: 1743-33.2018.811.0034

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA FERNANDES DA SILVA, Almir Batista Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlindo Paulo de Carvalho, Maria Aparecida 

Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios para REVOGAR a 

decisão de ref. 4. [...] DEFIRO A MEDIDA LIMINAR POSTULADA, razão pela 

qual DETERMINO a imediata reintegração dos autores na posse da área 

litigiosa, descrita e individualizada na inicial.Expeça-se mandado de 

reintegração de posse, cujo cumprimento deverá dar-se com o máximo de 

bom senso.Autorizo ao Sr. Meirinho, se necessário, requisitar reforço 

policial.Com vistas a inibir a prática de novos atos atentatórios, com 

amparo no artigo 921 inciso II CPC, fixo multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), devida em caso de nova e comprovada turbação 

ou esbulho praticada pelos requeridos ou pessoa a seu mando.Cumprida a 

liminar, CITEM-SE OS REQUERIDOS para contestar a presente ação no 

prazo legal, bem como intime-os acerca da presente decisão.Destaco que 

poderá ocorrer eventual complementação das custas, bem como 

comprovação dos danos materiais em momento posterior, conforme 

pugnado pelos Embargantes.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 14 de setembro 

de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54343 Nr: 652-05.2018.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 652-05.2018.811.0034

Código 54343

VISTOS ETC.

Tendo em vista que a Conciliadora Judicial estará ausente da comarca nos 

dias 13 à 24 de Setembro, necessário a redesignação de audiências 

designadas para o dia 18/09/2018. Assim, REDESIGNO a audiência outrora 

aprazada para o dia 13 de novembro de 2018 às 13h (MT).

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 14 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 56929 Nr: 1876-75.2018.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI CARDOSO DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Assim, não é caso de indeferimento (CPC, art. 330), pelo que RECEBO 

A INICIAL com fulcro no artigo 334 do mesmo códex.Ademais, em 

obediência ao artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 e seguintes do 

CPC, DEFIRO a concessão da assistência jurídica gratuita ao requerente, 

eis que demonstrada sua hipossuficiência. [...] Desta forma, DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e determino a imediata 

implantação do benefício do auxílio-doença ao autor.Portanto, INTIME-SE o 

INSS para restabelecer o benefício e promover o pagamento da prestação 

correspondente em 05 (cinco) dias, até que seja comprovada a cessação 

da incapacidade laborativa, sob pena de aplicação de multa diária no 
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importe de R$ 100,00 (cem reais).Noutro giro, em prol da celeridade 

processual para resolução da demanda, determino, desde já, a realização 

de perícia médica com o autor, devendo ser realizada de forma prévia à 

citação da requerida para contestar a ação.Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, portadora do CRM 2311/MT, com 

endereço profissional na Rua Gago Coutinho, nº 519, Bairro Araés, 

Cuiabá/MT, Cep. 78005-730, devendo cumprir o encargo 

independentemente de compromisso (CPC, art. 466). [...] A prova pericial 

será realizada no dia 24 DE OUTUBRO DE 2018, A PARTIR DAS 15H30, 

conforme agenda disponibilizada pela expert ao Juízo.INTIME-SE o autor 

para comparecer à perícia na data designada, advertindo-o que deverá 

portar seus exames naquele dia.O laudo pericial deve ser apresentado em 

30 (trinta) dias, contados a partir da realização da perícia. [...] DEIXO de 

designar audiência de conciliação entre as partes, considerando o teor do 

Ofício Circular nº 01/2016 da AGU/PF-MT/DPREV, onde há orientação dos 

Procuradores Federais pela não realização de acordos em audiência 

conciliatória, bem como ante a impossibilidade de locomoção deles para os 

atos devido ao número de demandas em diversas Cidades do 

Estado.Contestada a demanda, INTIME-SE o autor para apresentar 

impugnação em 15 (quinze) dias [...].

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43352 Nr: 1351-64.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO MANOEL LOPES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 Vistos.

1. Recebo o aditamento da denúncia.

2. Vistas à defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43353 Nr: 1352-49.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CORRÊA SOBRINHO, Samuel 

Pires Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Islei Ribeiro de Morais - 

OAB:21825-O

 É relatório.Decido.Nesse momento processual deve a autoridade judiciária 

emitir juízo de valor acerca da admissibilidade da peça inaugural 

acusatória, referindo-se aos seus requisitos básicos, formais e às 

condições gerais e específicas da ação.E, até a presente fase em que o 

feito se encontra, atentando a inexistência de elementos de convicção que 

possam derruir tais assertivas, é estória que deve ser mantida na 

íntegra.Diante desse contexto, em face da existência de indícios 

satisfatórios da autoria e materialidade da prática do delito, que 

estratificam a existência de justa causa para a acusação — também 

conhecida como interesse de agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, contidos 

no presente feito e, diante da tipicidade, em tese, dos fatos, RECEBO a 

denúncia, na forma do art. 56 da Lei n.º 11.343/2.006 e art. 41 do Código 

de Processo Penal, oferecida contra SAMUEL PIRES BARBOSA e 

ALEXANDRE CORRÊA SOBRINHO como incurso nas disposições 

previstas no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei n. 11.343/06. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o 18 de outubro de 2018 às 13h30 (MT), 

oportunidade em que será realizado o interrogatório dos acusados e a 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela a defesa (art. 

57 da Lei nº 11.343/2006). Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do 

conteúdo dos arts. 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se 

as que exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do 

CPP. Notifique-se o Ministério Público.Expeça-se o necessário.Intimem-se 

os acusados. Intime-se/Requisite-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Dom Aquino-MT, 11 de setembro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 39493 Nr: 1315-56.2015.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECI DE SOUSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 40846 Nr: 326-16.2016.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OLÉZIO DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 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, que os autos encontram-se com vista para que tome 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

E ainda, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de Documentos para 

que proceda a intimação da parte requerida do retorno dos autos, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 43935 Nr: 1635-72.2016.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO BENEDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes que os autos 

encontram-se com vista para que tomem ciência de seu retorno a este 

Juízo bem como do acórdão, e, para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 44109 Nr: 1722-28.2016.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MUNERETTO, MARIANY ROSA 

PEREIRA, TATIANE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Fainina Freitas 

Campos Ribeiro - OAB:16495-B

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ e em cumprimento ao Art.1.255 da 

CNGC, intimo a parte autora, através de seus advogados, para que se 

manifeste no prazo legal acerca da petição de ref.96.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 365 de 456



 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 44659 Nr: 1949-18.2016.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leicimara Pinheiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Joaquim da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Antonio Costa 

Menacho - OAB:10919

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para no prazo legal, manifestar-se acerca da petição 

do réu de ref.32.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38045 Nr: 585-45.2015.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos Borges Geraldino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB - Financeira S.A. Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:8072/O, 

George Roberto Buzeti - OAB:10039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Andrade Soares da 

Silva - OAB:33.327, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes rés, por intermédio 

de seus procuradores, para que tomem ciência do cálculo de ref.118, 

conforme decisão de ref.113, e para que no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 44193 Nr: 1779-46.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Teixeira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Certifico e dou fé que, a petição da parte requerida de Ref: 68 foi 

protocolada tempestivamente.

POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, intimo a parte requerente, através 

de seus advogados, para manifestar-se acerca da petição de ref.68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 41820 Nr: 564-35.2016.811.0034

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiana Claudino da Silva Paim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 1607-12.2013.811.0034

 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: JEAN MARCOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:4415/O

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32664 Nr: 1355-09.2013.811.0034

 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: Luzia Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:4415/O

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32609 Nr: 1304-95.2013.811.0034

 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: Aparecida Flavia de Gouveia Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:4415/O

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-14.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DEONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Autos nº: 8010127-14.2016.8.11.0034 

VISTOS ETC. Considerando o retorno dos autos à 1ª instância, intimem-se 

as partes. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação, 

certifique-se e em seguida, arquivem-se os autos com as devidas 

anotações, comunicações e baixas de praxe. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 

30 de agosto de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010045-80.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ABADIA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

DEBORA RENATA LINS CATTONI (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

8010045-80.2016.8.11.0034. REQUERENTE: ELIANE ABADIA SOUZA 

REQUERIDO: CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A, 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE RECLAMAÇÃO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO 

LIMINAR proposta por ELIANE ABADIA SOUZA em desfavor de CITY LAR 

– DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MÓVEIS S/A e LOSANGO PROMOÇÕES 

DE VENDAS LTDA., na qual pretende a parte autora: a retirada do nome 

dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte requerida 

em compensação por danos morais. Do julgamento antecipado 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória, de perícia 

ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente 

a lide, nos termos do art. 355, inciso I do CPC/15. Da inversão do ônus da 

prova Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de 

consumo, inverte-se o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código 

de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, VIII: a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências Do Mérito Aduz a promovente que em 

12.09.2015, efetuou a compra de 01 (uma) TV Samsung 32UNS2FH4205 

32? LED HD, na loja City Lar, na cidade de Jaciara/MT, no valor de 

R$1.830,40 (mil oitocentos e trinta reais e quarenta centavos), mediante 

pagamento em 10 (dez) parcelas iguais de R$ 183,04 (cento e oitenta e 

três reais e quatro centavos), com pagamento da primeira parcela a partir 

de 15.01.2016. Consigna que na data da compra a loja emitiu os boletos 

para pagamento, os quais foram entregues à promovente, sendo que o 

primeiro pagamento somente seria cobrado a partir do mês de janeiro de 

2016. Salienta que na referida data procedeu ao pagamento da primeira 

parcela. Com efeito, ainda no mês de dezembro de 2015, a promovente foi 

surpreendida com ligações da empresa Losango, advertindo-a que havia 

pagamentos não efetuados pela compra da TV, os quais seriam do mês de 

outubro, novembro e dezembro de 2015, muito embora não tenha recebido 

os citados boletos no ato da compra. Por fim, aduz que procurou a loja City 

Lar para solucionar o caso, porém sem êxito. Que diante de todo o 

ocorrido teve seu nome negativado junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito - SCPC, e tal fato acarretou grande constrangimento e prejuízo em 

decorrência da falta de cautela das empresas rés, as quais caracterizam 

de forma inequívoca danos morais. Diante disso, pugna pela concessão 

de liminar para determinar a exclusão do nome da promovente do cadastro 

de inadimplentes do SPC e os danos morais em razão desse fato. No caso 

em tela, não foram demonstradas provas inequívocas capazes de 

determinar verossímeis as alegações da requerente, de modo que a liminar 

foi indeferida conforme decisão (ID n. 2437652). Conforme os documentos 

apresentados pela própria requerente e pelo requerido LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA em sua contestação e documentos, 

constata-se que a compra ocorreu no mês de setembro de 2015 e que a 

última parcela está datada para o mês de julho de 2016, logo, do mês 

seguinte à compra, qual seja, de outubro/2015, ao mês de julho/2016 

(última parcela) se perfazem 10 (dez) meses. Ademais, verifico que o 

boleto referente ao mês de janeiro de 2016 consta parcela 04/10, o que 

significaria dizer que houve três parcelas antes desta. Portanto, do mês 

de setembro/2015 à julho/2016 perfazem 10 (dez) parcelas no valor de R$ 

183,04 (cento e oitenta e três reais e quatro centavos), que totalizam o 

valor de R$1.830,40 (mil oitocentos e trinta reais e quarenta centavos), 

constatação esta que afasta as alegações da requerente. Quanto à 

arguição de revelia da requerida CITY LAR – DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. 

MÓVEIS S/A por não ter comparecido à audiência de conciliação nem 

tampouco apresentar contestação em tempo hábil não merece prosperar, 

haja visto que a contestação apresentada pela requerida LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA torna ineficaz a revelia pretendida, de 

acordo com o inciso I do art. 345 do CPC. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pelas partes, 

permite-se um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos 

fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada 

na contestação. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Destarte, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade; por 

conseguinte, com escopo inibitório, entendo razoável que a parte 

reclamante seja sancionada com multa de 2% sobre o valor da causa, 

consoante autoriza o art. 81 do CPC. Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do NCPC/15, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 2% sobre o valor da causa, corrigida à época do pagamento. 

Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do Douto Juiz de Direito, a quem o submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. RAYSSA DUARTE MARQUES 

CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 

40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para 

que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada 

em julgado, arquive-se. Dom Aquino – MT, 29 de agosto de 2018. WALTER 

FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010475-66.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE GONCALVES DE OLIVEIRA CUNHA (REQUERENTE)

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL (ADVOGADO(A))

HELOISA HELENA SAENZ SURITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLI BERNARDI MORENO - ME (REQUERIDO)

R. V. WEZENBEEK (REQUERIDO)

RODRIGO DIAS TREVISOL (ADVOGADO(A))

VISUAL TURISMO LTDA (REQUERIDO)

GABRIELA RUIZ DE LIMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

8010475-66.2015.8.11.0034. REQUERENTE: JUCILENE GONCALVES DE 

OLIVEIRA CUNHA REQUERIDO: MICHELLI BERNARDI MORENO - ME, 

VISUAL TURISMO LTDA, R. V. WEZENBEEK Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO de 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JUCILENE GONÇALVES 

DE OLIVEIRA CUNHA em desfavor de COCONUT AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA., VISUAL TURISMO LTDA e MICHELLE BERNARDO 

MORENO ME (VIVA VIAGEM e TURISMO). Do julgamento antecipado É 

imperioso destacar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou de audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, nos termos 

do art. 355, inc. I do CPC. Da Conexão A requerida arguiu a preliminar de 

conexão com o Processo nº 8010474-81.2015.8.11.0034, alegando que 

este e o presente processo têm a mesma causa de pedir e pedidos, razão 

pela qual requer seja decretada a conexão e a consequente reunião dos 

processos para julgamento simultâneo, nos termos do Art. 55, § 1º do 

CPC. Em consulta ao Sistema PJE, contata-se que realmente o referido 

processo trata-se dos mesmos fatos embora no processo nº 

8010474-81.2015.8.11.0034 há o pedido de dano material, razão pela qual 

não há que se falar em conexão. Destarte, REJEITO a preliminar suscitada. 

Do Mérito A requerente adquiriu pacote turístico sob a alegação de que se 

tratava de tão sonhada “lua de mel”. Tal pacote incluía a parte terrestre, 

parte aérea, 7 noites no hotel Bahia Bacana entre os dias 8 e 15 de 

outubro de 2015, translado aeroporto/hotel/aeroporto e passeio pela 

cidade (City Tour). Por conta do atraso na locomoção até o passeio 

incluso no pacote e a frustração do mesmo requer a Autora indenização 

por danos morais no valor de R$ 31.520,00 (trinta e um mil quinhentos e 

vinte reais). O objeto da presenta ação ou seja, o passeio denominado 

“city tour” incluso no pacote turístico adquirido trata-se de passeio de 02 

horas de duração e que foi realizado no início da viagem. Desta maneira 
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havia a possibilidade que sequer foi aventada pela Autora de ter requerido 

o reembolso ou mesmo a remarcação do passeio pela empresa 

contratada, e assim entendemos que tal situação se enquadra em mero 

aborrecimento não sendo suficiente para ensejar a indenização de danos 

morais pleiteado. Sendo que a Autora e seu esposo usufruíram 

plenamente de todos os serviços principais oferecidos no pacote turístico. 

Em razão da impossibilidade de divisão do pacote turístico adquirido, ou 

seja o objeto contratual é indivisível e pelo fato que não houve 

inadimplemento total apenas parcial dos serviços contratados, o dano 

moral pleiteado não merece prosperar. Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na 

inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 2% 

sobre o valor da causa, corrigida à época do pagamento. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Le iga 

____________________________________________________________

____________________________ HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos 

termos do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela 

juíza leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. 

Após, transitada em julgado, arquive-se. Dom Aquino – MT, 29 de agosto 

de 2018. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito, em 

substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78472 Nr: 125-07.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Philippe Zandarin Villela 

Magalhães - OAB:16.244

 Vistos em Correição.

Diante das tentativas de citação do requerido, as quais restaram 

infrutíferas, conforme certidão (fls. 18), Acolho cota ministerial de fls. 19 e 

nos termos do art. 256, inciso II, do CPC, defiro a Citação por Edital do 

requerido, pelo prazo de 20 (vinte) dias, pelo DJe e fixação do edital no 

mural deste fórum.

Decorrido o prazo, o qual deverá ser certificado pelo Gestor, sem 

apresentação de Contestação, e em respeito aos princípios da ampla 

defesa e contraditório, é de rigor que lhe seja nomeado curador especial 

em seu favor, razão pela qual desde já nomeio Dr. Philippe Zandarin Villela 

Magalhães, regularmente inscrito (a) na OAB/MT sob o nº 16.244, o qual 

deverá ser cientificado desta decisão.

 Intime-se o defensor nomeado de seu múnus, cientificando-o das 

obrigações e restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Após, com a manifestação do curador nomeado, intime-se a parte autora 

para se manifestar no prazo legal.

Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78446 Nr: 99-09.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSMO OLIVEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COSMO OLIVEIRA CUNHA, Cpf: 

60497836327, Rg: 038416202009-0, Filiação: Maria de Fatima de Oliveira 

Cunha e Nelson Lima Cunha, data de nascimento: 12/02/1992, 

brasileiro(a), natural de Chapadinha-MA, chapeiro, Telefone 

(66)9676-7586. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público 

em face de COSMO DE OLIVEIRA CUNHA pela prática das condutas 

capituladas nos artigos 306 e 309 ambos da Lei nº 9.503/1997

Despacho: Vistos em correição.Acolho a cota ministerial de fls. 49, e 

determino que seja o réu citado por Edital, nos termos do artigo 361 do 

CPP.Decorrido o prazo, sem manifestação o que deverá ser certificado, 

determino desde já, revelia nos termos do artigo 367 do CPP.Após, 

voltem-me os autos conclusos para análise dos demais pedidos contidos 

em cota ministerial.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, Jeberson Teles de 

Abreu, digitei.

Feliz Natal, 14 de setembro de 2018

Marta Rodrigues da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74868 Nr: 856-71.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DOS SANTOS VICENZI, LUCIANO 

BERTIEL SOBRINHO, Leandro Felisberto de Oliveira, WILLIAN DE LIMA 

LEDESMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA, Rg: 

2112975-4, Filiação: Sueli Felisberto e Mario Leão de Oliveira, data de 

nascimento: 05/03/1992, brasileiro(a), natural de Lucas do Rio Verde-MT, 

convivente, pedreiro/desempregado, Telefone 66-9693-3371. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público 

em face de de Leandro Felisberto de Oliveira pela pratica do dos delitos 

tipificados nos artigos 155, paragrafos 1º e 4º, incisos I e IV, do Código 

Penal e 244-B do ECA.

Despacho: Vistos, etc.A Denúncia foi devidamente recebida em Decisão 

de fls. 63/64.O Réu Luciano Bertiel Sobrinho foi devidamente citado às fls. 

67, o Réu Willian de Lima Ledesma, foi devidamente citado às fls. 71, 

momento em que informaram não possuírem condições de contratarem um 

advogado. Assim, nomeio o Dr. Juliano Berticelli, regularmente inscrito no 

cadastro de advogados OAB/MT 12.121, para patrocinar os interesses 

dos réus.Acolho a cota ministerial de fls. 91, proceda a Secretaria com a 

expedição de novo mandado de citação do Réu Bruno dos Santos Vicenzi, 

se atentando ao endereço informado às fls. 89/90, expedindo carta 

precatória.Com relação ao Réu Leandro Felisberto de Oliveira, determino 

que seja o réu citado por Edital, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido 

o prazo, sem manifestação o que deverá ser certificado, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.Mantenho inalteradas as 

demais determinações de fls. 84.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, Jeberson Teles de 
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Abreu, digitei.

Feliz Natal, 11 de setembro de 2018

Marta Rodrigues da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80791 Nr: 1653-76.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VASCONCELO 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): FERNANDO VASCONCELO DA SILVA, 

Filiação: Maria de Fatima Gonçalves da Silva, data de nascimento: 

20/05/1987, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de denuncia oferecida pelo Ministério Público 

em face de Fernando Vasconcelo da Silva, pela pratica do Crime previsto 

no artigo 155, paragrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal, na forma do 

artigo 69 do mesmo Códex.

Despacho: Vistos, etc.Providencie a Secretaria a correta autuação dos 

autos, reorganizando as folhas, tendo em vista que o Recebimento da 

Denúncia datado de 25/04/2017, foi juntado após a Resposta Acuação 

protocolada no dia 28/04/2017, certificando corretamente.A denúncia foi 

devidamente recebida em decisão de fls. 57.A acusada devidamente 

citada (fls. 63) ofereceu resposta escrita (fls. 5556) por intermédio da 

Defensoria Pública, apenas impugnando, em defesa meritória, os fatos 

narrados na denúncia ofertada pelo Ministério Público.Não estando 

presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo 

Penal, dou prosseguimento ao feito.Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 de Outubro de 2017, às 09h30min.Intime-se a 

parte, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as testemunhas 

indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual expedição de 

cartas precatórias, caso alguma delas resida fora desta Comarca, 

cientificando às partes desta expedição.Diante de estar à ré segregada na 

Comarca de Colíder, Determino que seja expedida Carta Precatória para 

que a Comarca Deprecada designe audiência de interrogatório da Ré, 

devendo constar na mesma que esta é assistida pela Defensoria Pública e 

trata-se de Ré Presa.Quanto ao réu Fernando Vasconcelo da Silva 

DETERMINO o desmembramento do feito, devendo a Secretaria distribuí-lo 

e autuá-lo separadamente, com cópia integral do feito, principalmente no 

que tange à esta Decisão, certificando-se o número dos novos autos que 

se formarão.Diante do certificado às fls. 66, Acolho a Cota ministerial de 

fls. 74, e determino que seja o réu Fernando Vasconcelo da Silva citado 

por Edital, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, sem 

manifestação o que deverá ser certificado, determino desde já a 

suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao acusado, 

conforme artigo 366 do CPP.Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.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, Jeberson Teles de 

Abreu, digitei.

Feliz Natal, 11 de setembro de 2018

Marta Rodrigues da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78476 Nr: 129-44.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDERSON PADILHA FRANÇA, Filiação: 

Luci Correa Padilha, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público 

em face de EDERSON PADILHA FRANÇA pela pratica das condutas 

capituladas no artigo 129, paragrafo 9º do Código Penal, com as 

implicações da Lei nº 11.340/06.

Despacho: Vistos, etc.Acolho a cota ministerial de fls. 26, e determino que 

seja o réu citado por Edital, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o 

prazo, sem manifestação o que deverá ser certificado, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.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, Jeberson Teles de 

Abreu, digitei.

Feliz Natal, 10 de setembro de 2018

Marta Rodrigues da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78703 Nr: 289-69.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS CAMPOS, Filiação: Albertina 

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

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de denuncia oferecida pelo Ministério Público 

em face de Marcos Campos, pela pratica das condutas capituladas no 

artigo 129, paragrafo 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei Nº 

11.340/06.

Despacho: Vistos, etc.Acolho a cota ministerial de fls. 20/21, quanto aos 

itens “1” e “2”, e determino que seja o réu citado por Edital, nos termos do 

artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, sem manifestação o que deverá ser 

certificado, determino desde já a suspensão do processo e do prazo 

prescricional em relação ao acusado, conforme artigo 366 do CPP.Com 

efeito, entendo que a antecipação probatória, por ser medida cautelar, 

está sujeita à verificação de motivos plausíveis que autorizam a 

concessão da medida excepcional, nos termos do art. 366, do CPP, que 

dispõe sobre a possibilidade da produção antecipada de provas, e do art. 

225, do CPP, que estabelecem parâmetros que permitem a antecipação da 

oitiva de testemunhas.Nesse sentido: TACRSP: "Prova - Produção 

antecipada - Requerimento pelo Ministério Público em virtude da 

decretação da suspensão do processo - Fato que não obriga o 

deferimento pelo Juiz, se não entender que estão presentes as causas 

ensejadoras da medida extrema - Interpretação dos arts. 92 e 225 do CPP. 

(...) O fato de o Juiz ter decretado a suspensão do processo de acordo 

com o art. 366 do CPP não o obriga a deferir o pedido do Ministério Público 

de antecipação da produção da prova oral, se não entender que estão 

presentes as causas ensejadoras da medida extrema, conforme 

interpretação dos arts. 92 e 225 do CPP". (RT 775/617).Assim, não 

vislumbrando, nos autos, as hipóteses delineadas no artigo 225 do Código 

de Processo Penal, deixo de determinar a produção antecipada de 
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provas.Após, se decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser 

devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos para análise do 

item “3” de cota ministerial, no que tange a necessidade de decretação de 

prisão.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, Jeberson Teles de 

Abreu, digitei.

Feliz Natal, 10 de setembro de 2018

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117120 Nr: 3600-52.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 4° Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ilha de São 

Luís-MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Verifico que a presente Carta Precatória é destinada à inquirição de 

testemunhas, neste Juízo, assim designo para o dia 27.09.2018, às 

15h40min, para realização de audiência.

 Informe ao Juízo Deprecante, consignando as homenagens deste Juízo.

Intime-se.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117698 Nr: 3962-54.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Goiania-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Warley Rodrigues Chaveiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hiago Fontineles Aguiar - 

OAB:45342

 Verifico que a presente Carta Precatória é destinada à inquirição de 

testemunhas, neste Juízo, assim designo para o dia 27.09.2018, às 

14h20min, para realização de audiência.

 Informe ao Juízo Deprecante, consignando as homenagens deste Juízo.

Intime-se.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89267 Nr: 1917-19.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liandra Maria Tavares

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

OAB:MT/13.311, Jean Carlos Rovaris - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente, para 

manifestação em relação aos A. R. devolvidos de fls 92/95, requerendo o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108352 Nr: 2022-88.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 OAB/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente, para 

manifestação em relação a certidão do oficial de justiça de fls. 56/57, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96714 Nr: 3297-43.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente, para 

manifestação em relação a petição do requerido e documentos de fls. 

132/186, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37364 Nr: 3437-87.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY BARBOSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Manfio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente, para 

dar prosseguimento no feito, sob pena de arquivamento, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110912 Nr: 3416-33.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Savi Josefavicz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente 

para apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117884 Nr: 4091-59.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Sorriso - MT, 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorisso - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Sergio da Silva Ferraz, Fernanda Muinaski Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) JEAN 

CARLOS ROVARIS, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito 

da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 
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e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117929 Nr: 4108-95.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 1ªVara Civel Empresarial Comarca de 

Canaã dos Carajas-PA, Cooperativa de Credito de Livre Admissão 

deAssociados do Sudeste Paraense- Sicredi Carajás-PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Vanderlei Luiz Henning

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:PA/20.916-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Andre 

Assis Rosa, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117568 Nr: 3867-24.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenutri Alimentos e Suprimentos Animais Ltda, 

Joaci Soares Nascimento kauling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a)JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar 

o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento 

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", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117494 Nr: 3841-26.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1° Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT., Cooperativa 

de Livre Admissão de Associados Sorriso-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Vahele Industria de Calçados Ltda-me, OSMAR BARROS DO 

AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean 

Carlos Rovaris, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117567 Nr: 3866-39.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, Juizo Federal da 2ª 

Vara da Subseção Judiciária de Sinop - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Caiuri Ltda, Juízo de Direito da Comarca 

de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117663 Nr: 3929-64.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR DO COUTO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6.780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Gustavo Eduardo Reis de Siqueira, para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  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", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117635 Nr: 3905-36.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vidraçaria Guaporé LTDA, Juizo da 6ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Maiara Guerreiro, Juízo de Direito da 

Comarca de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: luciana amalia alves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

luciana amalia alves, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito 

da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117495 Nr: 3842-11.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Sorriso - MT, Banco 

Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, L.R.TOPOGRAFIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:13994A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Renato Chagas Correa da Silva, Cristiana Vasconcelos Borges Martins e 

FABIANNY CALMON RAFAEL, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117144 Nr: 3618-73.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Iguaçu Maquinas Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Maschio, Ana Cristina da Rocha 

Maschio, Gilmar Maschio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO, para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  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", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102967 Nr: 3268-56.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Wyllian Sousa Prado, Luana Aparecida 

Custódio Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, Jéssica Teixeira Passos - OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte requerente quanto ao parecer ministerial de fls. 18, 

adequando o pedido inicial aos regramentos da guarda compartilhada, 

tendo em vista que, apesar de requerer referida modalidade de guarda, 

apresentou pedidos referentes à guarda alternada.

Manifeste-se, outrossim, quanto ao valor proposto a título de pensão 

alimentícia, referido pelo Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32566 Nr: 1105-67.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPE, ECdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMLB, VE, AAD, ICF, OPD, AGdS, VGdS, NBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexander Zardini Dourado - 

OAB:7.022-MT, Anfilófio Pereira Campos Sobrinho - defensor 

Dativo - OAB:5136, Calil Marques Faissal - OAB:17.948-B/MT, Duilio 

Piato Junior - OAB:3719, Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Joaquim Alves de Moura - OAB:3.332-B/MT, 

Manoel Ornellas de Almeida - OAB:2030/MT, Matheus Shindy 

Hildebrandt - OAB:, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, 

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562-MT, ROQUE 

PEREIRA NETO - OAB:5613/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para: 

CONDENAR a acusada TÂNIA MARA LOPES BORGES, como incursa nas 

condutas delitivas tipificadas nos artigos 1°, II, § 4°, II da Lei n° 9.455/97 e 

art. 218-B, caput e § 1° c/c art. 226, II, ambos do Código Penal;CONDENAR 

a acusada NADIR LOPES BORGES, como incursa nas condutas delitivas 

tipificadas nos artigos 218-B, caput e § 1° c/c art. 226, II e art. 29, do 

Código Penal;CONDENAR o acusado VANDERLEI EVANGELISTA, vulgo 

“Dunga”, como incurso nas sanções do art. 218-B, § 2°, inciso I, na forma 

do art. 71, caput, do Código Penal (por 3x);CONDENAR o acusado ADÃO 

GONÇALVES DE SOUZA, vulgo “Adãozinho”, como incurso nas sanções 

do art. 218-B, § 2°, inciso I, do Código Penal;CONDENAR o acusado 

OZÉAS PONDÉ DIAS, como incurso nas sanções do art. 218-B, § 2°, 

inciso I, na forma do art. 71, caput, do Código Penal (por 2x);CONDENAR o 

acusado ISAÍAS CAMPOS FILHO, como incurso nas sanções do art. 

218-B, § 2°, inciso I, na forma do art. 71, caput, do Código Penal (por mais 

de 20x);CONDENAR o acusado ANTÔNIO AUGUSTO DOURADO, como 

incurso nas sanções do art. 218-B, § 2°, inciso I, na forma do art. 71, 

caput, do Código Penal (por mais de 20x);CONDENAR o acusado VIDAL 

GABRIEL DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 218-B, § 2°, inciso 

I, do Código Penal;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31961 Nr: 554-87.2013.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Luiz de Moraes, Benedita Figueiredo de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Federal (Fazenda Nacional)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4300, Suzana Cristina Figueiredo de Moraes - 

OAB:9218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DA FAZENDA 

NACIONAL DO ESTADO DE MT - OAB:CBÁ/R.VEREADOR

 Processo nº: 1268-23.2008.811.0036

Código: 13771

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos.

INTIME-SE a Fazenda Nacional para que manifeste-se sobre a informação 

da parte executada acerca do descumprimento pela Fazenda Pública do 

acordo acostado as fls. 300.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/09/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13771 Nr: 1268-23.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Luiz de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurides Celso Leite - 

Procurador Inter/MT - OAB:3.042, PROCURADORIA DA FAZENDA 

NACIONAL DO ESTADO DE MT - OAB:CBÁ/R.VEREADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzana Cristina Figueiredo 

de Moraes - OAB:9218/MT

 Processo nº: 1268-23.2008.811.0036

Código: 13771

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos.

INTIME-SE a Fazenda Nacional para que manifeste-se sobre a informação 

da parte executada acerca do descumprimento pela Fazenda Pública do 

acordo acostado as fls. 300.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/09/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30250 Nr: 93-52.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Morigi, Maria Elaine Ribeiro Morigi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 93-52.2012.811.0036

 Código: 30250

Ação de Execução de Título Judicial

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 201 da parte exequente.

 CONCEDO o prazo de 20 (vinte) dias para a parte exequente juntar aos 

autos a certidão de óbito do executado em comento, bem como requeira o 

que entender de direito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do 
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NCPC.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 10/09/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2955 Nr: 336-16.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:1233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT

 Autos n° 336-16.2000.811.0036

 Código: 2955

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 84/87 da parte exequente.

1) Dessa forma, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, DETERMINO a 

suspensão deste feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, com baixa no 

relatório estatístico.

 2) Após o transcurso do prazo da referida suspensão, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 14 de Setembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31129 Nr: 973-44.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Felix Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo, Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 Autos n° 973-44.2012.811.0036

 Código: 31129

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fl. 134 da parte exequente.

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão deste feito no prazo de 120 

(cento e vinte) dias, o qual deverá ser arquivado provisoriamente, sem 

baixa na distribuição.

2) Após o transcurso do prazo da referida suspensão, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 14 de Setembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10989 Nr: 244-91.2007.811.0036

 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: Josué Lucas de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Filipe Oliveira de Oliveira - 

OAB:7206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson Valério Pouso - 

Procurador do Estado - OAB:, Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 Autos n° 244-91.2007.811.0036 (10989)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos.

DEFIRO o pedido feito pela parte exequente às fls. 54/57.

1) CORRIJA-SE a autuação no Sistema Apolo, para que passe a constar 

como tipo de ação: Cumprimento de Sentença.

2) Por ser execução contra a fazenda pública, INTIME-SE PESSOALMENTE 

a parte executada, para que nos termos do art. 535, caput, do Novo CPC, 

caso queira, oponha embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

3) Após o transcurso do prazo, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do presente feito.

4) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 13/09/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30662 Nr: 506-65.2012.811.0036

 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: Dalton Fernandino de Souza Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Vieira, Liberina da Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Laísa da Silva - OAB: 

15.633/MT, Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Processo nº 506-65.2012.811.0036

Código: 30662

 Despacho

 Vistos etc.

Arquivem-se o presente processo, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 13 de Setembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31872 Nr: 458-72.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNdS, AANdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Chaves de Morais - 

OAB:OAB-GO n°10.451

 Autos n° 458-72.2013.811.0036

Código: 31872

Procedimento Ordinário

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o requerimento para coleta de material genético (fl. 84), para 

realização da perícia médica, registrando que na ocasião da audiência 

será colhido o material genético (no requerido e na criança) para 

realização do exame de DNA.
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ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para designação de 

audiência de conciliação.

Nomeio a servidora Eliomária Duarte Carvalho para coleta do material 

genético.

 Intimem-se todos. Notifique-se, inclusive, o Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de Setembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2803 Nr: 194-12.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilvan Menechini, Dirce Margarida de Brida 

Mariot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA 

ALFONSIN - OAB:9275/RS

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora através de seu advogado, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o necessário, sob pena de 

extinção.

Guiratinga - MT, 14 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48298 Nr: 1229-11.2017.811.0036

 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: André Luiz Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira Tavares, Joaquim Pereira Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Martello Júnior - 

OAB:MT6370, Clóvis Henrique Florêncio de Lima - OAB:MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1229-11.2017.811.0036

Código: 48298

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Constatado a tempestividade do recurso de apelação.

Assim, RECEBO o recurso de apelação de fl. 128 interposto pela Defesa 

técnica do réu, em seus efeitos legais (art. 597, CPP).

Considerando que o Apelante já apresentou suas razões recursais, 

INTIME-SE o APELADO para que ofereça as contrarrazões recursais, no 

prazo de 08 (oito).

Apresentadas ou não as contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 12 de setembro de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59653 Nr: 2175-46.2018.811.0036

 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: Alipio Nogueira Costa Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Maria dos Santos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Andreia Ciarini Viott - 

OAB:18.199-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processe-se em apenso aos autos CI 4744.

Nos termos do art. 642 do CPC, manifeste-se o inventariante e demais 

herdeiros acerca do pedido de habilitação de crédito objeto destes autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de setembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8578 Nr: 1167-88.2005.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Francisco Cézar Brzezinski, Léa Carvalho 

Moraes Brzezinski, Francisco César Brzezinski Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardo Ramos Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - 

OAB:3295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Autos nº. 1167-88.2005.811.0036 (8578)

Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais

Decisão.

Vistos etc.

1) Inicialmente remeta-se os autos à contadoria do Juízo para que indique 

o valor atualizado da dívida discutida nestes autos.

2) Posteriormente, conforme requerido as fls. 178/179 e considerado o 

lapso temporal desde a última avaliação do imóvel penhorado, nos termos 

do art. 873, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, determino que seja 

expedido mandando de avaliação, cujo laudo deverá ser acostado aos 

autos no prazo de 10 (dez) dias.

3) Por fim, em que pese a dispensa de intimação do executado citado por 

edital (art. 879, § 3° do Novo Código de Processo Civil), afim de evitar-se 

qualquer eventual alegação de nulidade, INTIME-SE o executado na 

pessoa do Defensor Público, para que se manifeste acerca do pedido de 

adjudicação do bem penhorado.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90867 Nr: 2066-46.2018.811.0096

 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, ACLEONI 

TEREZINHA LONGARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Yasuhiro Kenji Sato - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:

a) CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE, com 

fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC, a fim de determinar ao 

ESTADO DE MATO GROSSO a obrigação de fornecer, no prazo de 05 

(cinco) dias, a angioplastia coronária com implante de um stent 
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convencional, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça 

no importe de em 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, 

atualmente correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e 

quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do Estatuto Processual 

Civil, a ser CUSTEADA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, sem 

prejuízo de eventuais sanções criminais (crime de desobediência), civis 

(improbidade administrativa) e processuais.

b) INDEFIRO, por ora, o pedido de outros procedimentos ou tratamentos 

necessários à preservação da saúde da paciente, por ser ele incerto e 

indeterminado, em desacordo com os arts. 322 e 324 do NCPC.

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 23/2018-CNpAR

O Excelentíssimo Senhor Doutor Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Itiquira/MT, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO que a servidora Fabiula Ribeiro de Moura, gestora 

judiciária substituta, matrícula 14.957, estará em usufruto de 10 (dez) dias 

de férias regulares desta Comarca, no período de 03 a 12/10/2018.

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora KAROLINE ARRUDA BENDER, matrícula 32.797, 

Técnico Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta 

da Secretaria da Vara Única e Juizado Especial da Comarca de Itiquira-MT, 

por 10 (dez) dias no período compreendido de 03 a 12/10/2018, fazendo 

jus ao Art. 1°, I da Instrução Normativa 005/2008/DGTJ.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Itiquira, 17 de setembro de 2018

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33306 Nr: 432-67.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glodimar Piccinim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ZANA PORTELA, NIVANDA GIRALDES 

PORTELA, ALBERTO ZANA PORTELA, VILMA SANTIN PORTELA, 

FLORINDO ZANA PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA, Marilu 

Welter Giraldes, SERGIO NASCIMENTO GIRALDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ronny Argerin - 

OAB:4883/MS, Ricardo Alexandre de Souza Jesus - OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sérgio Marques - 

OAB:2054-B, Sandro Roberto de Campos - OAB:3145-B

 Código 33306.

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença interposto por 

Glodimar Piccinim em desfavor de Milton Zana Portela e outros, dos 

devidamente qualificados nos autos.

Intime-se a 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.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32054 Nr: 606-13.2013.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOPdS, FOPdSeo, Luiza Maria de Oliveira, SOPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciana Tunes Parreira - 

OAB:13397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 32054.Vistos em correição.Lucas Oliveira Parreira, Fabrício 

Oliveira Parreira da Silva, Rafael Oliveira Parreira da Silva, Samuel Oliveira 

Parreira da Silva, todos representados pela genitora Luiza Maria de Olivera 

, qualificados aos autos, pleiteia a EXECUÇÃO INVERTIDA em face do 

INSS, ante o trânsito em julgado da sentença e acórdão proferidos aos 

autos.Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento 

de sentença, efetivando as demais alterações no Cartório 

Distribuidor.Assim, intime o INSS para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente o cálculo de liquidação dos valores atrasados que entende 

devidos. Vindo o cálculo, dê-se vista a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra. Expeça o necessário o 

necessário.Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31545 Nr: 114-21.2013.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciana Tunes Parreira - 

OAB:13397/MT, TONY KLEBER GONSALES - OAB:13526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31545.

Vistos em correição.

Tendo em vista que as partes concordaram com o cálculo apresentado 

pela Contadoria Judicial e por não verificar qualquer irregularidade no 

demonstrativo discriminado do crédito de fls. 183/184, dou-o por 

homologado.

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31764 Nr: 327-27.2013.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 
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MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 31764.

Vistos em correição.

Compulsando os autos, vejo que o Instituto Nacional do Seguro Social 

impugnou o cálculo apresentado pela parte exequente consoante as 

razoes invocadas em seu petitório de fls. 125/129.

Assim, remetam-se os autos a Contadora Judicial, para que elabore 

cálculo, observando-se os argumentos das partes, porém, só devendo 

acolher um ou outro, caso estejam em conformidade com as disposições 

legais quanto à elaboração de cálculos.

 Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2445 Nr: 172-73.2003.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FERNANDES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Natelze Cirilo Pereira - 

OAB:71.245-MG

 Código 2445.

Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Bruno de Castro Silveira, inscrito na OAB/MT sob o 

nº 16.257, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para apresentar memoriais finais no prazo 

legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12413 Nr: 687-64.2010.811.0027

 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: American Tower do Brasil Cessão de Infra-Estruturas 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Valfredo Bessa - 

OAB:SP/237.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 12413.

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta pelo Estado de 

Mato Grosso, em face de American Tower do Brasil Cessão de 

Infra-Estruturas Ltda, ambos devidamente qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a 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.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30151 Nr: 979-15.2011.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leia Regina Moreira de Freitas, Anilton Neves 

da Maia, Grafimania Comércio e Representações Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Alves Buosi - 

OAB:OAB/MT 20.756, Josuel da Silva Junior - OAB:OAB/MT 17.954-E, 

Karine Florenciana Duran - OAB:OAB/MT 20.179, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT

 Código 30151.

Vistos em correição.

Indefiro o petitório de fls. 237, tendo em vista que a executada não fora 

intimada (fls. 235/236).

Sendo assim, intime-se a parte autora, para que informe o endereço da 

parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13146 Nr: 442-19.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Alves de Brito, Admárcia Pereira da Silva, 

Elizângela Farias Cesar Alves Ourives, Adriana de Farias Silva, Everton 

Roberto Lopes, Maria Maira Dias Pecheta, Queila Lemes de Freitas, Sandra 

Luzia Rosa, Rosangela Oliveira Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Código 13146.

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora pessoalmente e através de seu procurador, para 

manifestar acerca da satisfação da obrigação ou requerer o que entender 

de direito.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47157 Nr: 2787-79.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelci dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 CÓDIGO N.º 47157.

Vistos em correição.

O artigo 77, §2º do Código Penal dispõe:
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 “A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, 

poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

§ 2o A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro 

anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o 

condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde 

justifiquem a suspensão.”

Todavia, analisando os autos, observo que a parte autora não juntos 

qualquer documento que descreva sua enfermidade, apenas juntou 

exames e receituários médicos, documentos estes que não provam se a 

reeducando possui doença grave.

Sendo assim, INDEFIRO o petitório de fls. 49.

No mais, designo audiência admonitória para o dia 16 de abril de 2019 às 

13h15min, para fixação das condições do cumprimento da pena do 

reeducando.

Intime-se o reeducando para comparecer a audiência designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30581 Nr: 421-09.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Vieira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL VICTOR DE LIMA 

GOMES - OAB:18037

 Código 30581.

Vistos em correição.

Intime-se o réu para que constitua advogado para patrocinar a sua defesa 

ou para que informe a sua impossibilidade financeira para contratar novo 

causídico.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37849 Nr: 577-89.2015.811.0027

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose de Freitas Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37849.

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora pessoalmente e através de seu procurador, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05(cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art.485, inciso VI).

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 1109 Nr: 31-93.1999.811.0027

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BALEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Roberto Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Roberto Pesce - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071, Roque Pereira Neto - OAB:5613/MT

 Código 1109

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora pessoalmente e através de seu procurador, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 952 Nr: 3-28.1999.811.0027

 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 Paixão Campos da Silva, GREGÓRIO DA CRUZ 

FERREIRA, Antonio Arcanjo Ribeiro Filho, MANOEL BALEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Roberto Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Roberto Pesce - 

OAB:5137/MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071, Roque 

Pereira Neto - OAB:5613/MT, Sival Pohl Moreira de Castilho - 

OAB:3981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071, Roque Pereira Neto - OAB:5613/MT

 Código 952.

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para, manifestar-se acerca do petitório de fls. 

353/357, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 169 Nr: 230-86.1997.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getúlio Lubian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristhian Anthony de 

Carvalho Tonsic - OAB:8.387/MT

 Autos n.º 230-86.1997.811.0027

Código 169

Vistos em correição.

Tendo em vista que o exequente concordou com o pedido de 

cancelamento da penhora feita às fls. 33/35 e 109, sob objeto da matrícula 

n.º 21.367 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Rondonópolis/MT, defiro o pleito, determinando a expedição de ofício para 

aquela serventia, a fim de que proceda com o cancelamento da penhora.

Com relação ao pedido de fls. 433, defiro-o parcialmente, determinando a 

intimação do executado por meio de seu advogado para que indique bem 

passível de penhora no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12512 Nr: 783-79.2010.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orozina Severina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:, Rogério de Avelar - OAB:12.303-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Código 12512.

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora pessoalmente e através de seu procurador, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9028 Nr: 1252-33.2007.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeny Teodoro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Petrovina - Fazenda Marajoara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Marcelo Gimenez 

Gonçalves - OAB:10083, Rivelino Lucio de Resende - OAB:7147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5.958/MT

 CÓDIGO N.º 9028

Vistos em correição.

 Intime-se o requerido, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca do cálculo de fls. 446/447.

Às providências. Cumpra-se.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44150 Nr: 933-50.2016.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeny Teodoro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Petrovina - Fazenda Marajoara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Marcelo Gimenez 

Gonçalves - OAB:10083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 44150

Vistos em correição.

Defiro o petitório de fls. 55/56, para tanto, intime-me o perito nomeado, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nova proposta de 

honorários, a fim de que o autor tenha condições de custeá-los.

Às providências. Cumpra-se.

Itiquira/MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11010 Nr: 509-52.2009.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Mariano de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 11010.

Vistos em correição.

Tendo em vista que a Contadoria Judicial já realizou o cálculo por duas 

vezes, e a parte executada concordou com o cálculo (fls. 371) e por não 

verificar qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito 

de fls. 363/369, dou-o por homologado.

Considerando que o valor é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino que seja requisitado o pagamento da autora por intermédio do 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 

535, §3º, inciso I, expedindo-se o Precatório conforme disposto no artigo 

8º da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal.

Quanto ao crédito dos honorários advocatícios, considerando que o valor 

do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 

10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a 

teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, 

de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV 

- ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

conforme preceituado no artigo 8º da referida resolução.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12502 Nr: 776-87.2010.811.0027

 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 Luiz Pezarico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO N.º 12502

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de substituição processual formulado pelo exequente 

às fls. 149, diante do falecimento do executado, a fim de dar 

prosseguimento ao feito.

 Vieram-me os conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, verifico que às fls. 156, houve a juntada da 

certidão de óbito do “de cujus”.

Pois bem.

O artigo 110, do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a 

substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o 

disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.”

O Código Processo Civil, nos artigos 688 e 689, respectivamente, preveem 

que a habilitação pode ser requerida nos autos da ação principal e 

independentemente de sentença, in verbis:

“Art. 688. A habilitação pode ser requerida:

I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;

II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte”.

(...)

“Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na 

instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

Portanto, constata-se que o requerente Banco do Brasil S/A comprovou 

nos autos às 156, o óbito do executado Osmar Luiz Pezarico.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 110, 688 e 689, todos do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de fls. 149, e determino a 

alteração do polo passivo, devendo constar os sucessores do executado: 

INES MARIA IZOTON PEZARICO (CPF 777.801.831-49), MARCOS EUGÊNIO 

PEZARICO (CPF 654.775.611-49) E CRISTIANE PEZARICO (CPF 

858.487.431-34).

Intimem-se as partes para requererem o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3679 Nr: 452-10.2004.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberley Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Fraga Ribeiro, Lindaura Daniel Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberley Rodrigues Ribeiro - 

OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Lopes de Sousa - 

OAB:3948/MT, ALDEYR LIMA DE MELO - OAB:10.017/MT, EDIVALDO 

LIMA DE MELO - OAB:12.144/MT, Gilmar Jesus Custódio - 

OAB:3.727-MT, Leandro da Silva Lopes - OAB:9.376, Murilo Castro 

de Melo - OAB:11449/MT

 intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias deposite os 

honorários periciais, observando-se a autorização acima concedida ao 

exequente em caso de não pagamento da perícia por parte do 

executado.Se houver discordância acerca da proposta de honorários, 

intime-se o perito para se manifestar sobre a mesma em 05 (cinco) dias, 

fazendo os autos, a seguir, conclusos para deliberação.Informo desde já 

ao perito nomeado que metade dos honorários serão liberados no início da 

perícia e a outra metade com a entrega do laudo pericial.Intimem-se as 

partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e apresentarem 

quesitos, no prazo de dez dias.Uma vez comprovado nos autos o depósito 

dos honorários do Perito, intime-se o Perito Judicial para designar data 

para realização desta, com antecedência de 20 (vinte) dias, para que a 

Escrivania deste Juízo providencie a intimação de ambas as partes para 

comparecerem no dia e hora designados para, querendo, acompanharem 

a perícia.Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, prazo 

este que será contado a partir da intimação do perito para designar data 

para a perícia.Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para que 

se manifestem no prazo de 10 (dez) dias.Após, voltem-me os autos 

conclusos.Faço uma última advertência às partes, pois pude verificar que 

ao longo do feito interpuseram diversos pedidos de reconsiderações e 

embargos declaratórios visando reanálise de mérito, este último 

inaceitável. Já com relação a pedidos de reconsiderações, devido à 

longevidade do feito e suas interposições protelatórias, informo-lhes que 

só serão apreciados nos moldes definidos pelo Código de Processo Civil, 

ou seja, em sede de Juízo de retratação de recurso interposto contra esta 

decisão.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 

03 de setembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12248 Nr: 522-17.2010.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Hildenbrandt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO A. G. REALI - 

OAB:8838-B

 Autos n.º 522-17.2010.811.0027

Código 12248

Vistos em correição.

Indefiro o pedido de reconsideração de fls. 182, tendo em vista que até 

então não havia sido noticiado o descumprimento do acordo, o que só foi 

feito em fls. 182.

Diante de tal fato, verifico ser incabível o prosseguimento da ação 

executória após o período de suspensão sem a apresentação de tabela 

de cálculo da dívida atualizada.

Deste modo, intime-se o exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias 

traga aos autos planilha de cálculo atualizada da dívida.

Em seguida, expeça-se Carta Precatória para avaliação do bem penhorado 

e em seguida intimem-se às partes para que se manifestem no prazo de 

05 (cinco) dias sobre o laudo de avaliação.

Caso o exequente não traga aos autos a planilha atualizada da dívida, 

intime-o pessoalmente por meio de carta de intimação, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias dê o regular andamento no feito sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 11 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 8445 Nr: 673-85.2007.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 8445.

Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 140, expeça-se o Alvará de Levantamento dos 

valores depositados nos autos na conta corrente informada às fls. 84.

Após, intimem-se a partes para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifestem sobre eventual requerimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12649 Nr: 920-61.2010.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Jose Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 12649.

Vistos em correição.

Tendo em vista que a autarquia executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte autora e por não verificar qualquer irregularidade 

no demonstrativo discriminado do crédito de fls. 147, dou-o por 

homologado.

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 03 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57312 Nr: 1250-77.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Souza Liberato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:16.257/MT

 Vistos em correição.

Intime-se novamente o defensor nomeado, para que no prazo legal 
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apresente resposta á acusação, sob pena de remoção do encargo.

Decorrido o prazo sem manifestação, determino a remoção do causídico 

no presente feito, devendo a Sra. Gestora Judiciária nomear outro 

advogado dativo cadastrado nesta comarca para que no prazo legal para 

patrocinar a defesa do réu.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 36021 Nr: 1925-79.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA REGINA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Itiquira - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 11 de junho de 2019, às 

13h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44463 Nr: 1076-39.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian de Souza Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 26 de fevereiro de 2019, 

às 10h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43197 Nr: 522-07.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Célia Morais de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGIE CAROLINI ALVES 

BATISTA - OAB:20025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 26 de fevereiro de 2019, 

às 10h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 36818 Nr: 156-02.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sul America companhia Nacional de Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL NOVA ERA LTDA., 

Henrique Fernandes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:273.843/SP, WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO NUNES DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:225901

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 11 de junho de 2019, às 

13h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39004 Nr: 1083-65.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maykon de Souza Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 04 de junho de 2019, às 

16h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42098 Nr: 2393-09.2015.811.0027

 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: BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E 

ILUMINAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/O, VINICIUS KENJI TANAKA - OAB:20773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos em correição.

Tendo em vista que no caso concreto não comporta a produção de prova 

testemunhal e sim de prova documental, cancelo a audiência designada.

Sendo assim, intimem-se as partes para apresentar alegações finais no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55658 Nr: 478-17.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública, Manoel Messias Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romilson de Almeida Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Romilson de Almeida 
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Dias, devidamente qualificado, em todos os seus termos.

 CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

por meio de advogado, responda as acusações, por escrito, podendo 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

O oficial deverá indagar o acusado se este possui condições para 

contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do 

acusado no Instituto Nacional de Identificação e do Estado de Mato 

Grosso.

 Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48661 Nr: 941-90.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romilson de Almeida Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Kelly Rossato dos 

Santos - OAB:19204/MT, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 CERTIFICO que o Réu Romilson de Almeida Dias foi preso em flagrante no 

dia 18/02/2018 pela suposta prática do crime previsto no art. 155 do 

Código Penal, sendo que o mesmo foi posto em liberdade mediante 

pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial. Saliento que pela 

suposta prática da conduta supra o mesmo foi denunciado nos autos da 

Ação Penal de nº 478-17.2018.811.0027 - código 55658, cuja Denúncia foi 

recebida por este juízo em 26/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57472 Nr: 1323-49.2018.811.0027

 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: LEONARDO MATOS SILVA, Laiuma Pereira Schubert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GERLACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade da adequação da pauta de audiências, ante 

o recente cadastramento da Conciliadora neste juízo REDESIGNO a 

audiência para tentativa de Conciliação, que será presidida pela 

Conciliadora do Juízo, para o dia 06/12/2018, às 16h40min. Impulsiono os 

autos para citação/intimação das partes, bem como para integral 

cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12801 Nr: 99-23.2011.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mairene Moraes de Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada sendo requerido, cumpra-se a Sentença homologatória de fls. 196.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 90 Nr: 223-94.1997.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Dionízio Ribeiro, Valdo Dionizio 

Ribeiro, Idevar Luiz Dalla Valle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MOURA - OAB:24.776, 

Ildo Roque Guareschi - OAB:1779AMT

 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 estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o 

Requerente, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) constituído(s), via 

DJE, de que foi procedido o desarquivamento dos autos conforme pedido 

de fls. 214/217, devendo o causídico comparecer em cartório para retirar 

os autos em carga, no prazo de 30 (trinta) dias.

Findo o prazo, com ou sem a providência da parte, nada sendo requerido, 

certifique-se e retorne os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30025 Nr: 853-62.2011.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Campos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eguimar Pereira de Souza - 

OAB:10429-A/MS, Emerson Cordeiro Silva - OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância, para que manifeste e requeira o que 

entender de direito.

Após, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, inexistindo pedido de 

cumprimento de Sentença, certifique-se e remeta-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, nos termos do art. 5º do Provimento 

12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32445 Nr: 986-36.2013.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jorge Wanovich Estevão, Lídia 

Miguel Estevão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não fora procedida a citação pessoal dos Requeridos, 

CERTIFICO que o prazo para contestação ainda não começou a fluir.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, redesigno audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

22/11/2018, às 17h20min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida. A intimação do 

autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 

3º do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51666 Nr: 2475-69.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JESSIKA CAROLINA VIEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIACAO MOTTA LTDA, EMPRESA DE 

TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CLETO GOMES - 

OAB:5864

 Considerando a necessidade da adequação da pauta de audiências, ante 

o recente cadastramento da Conciliadora neste juízo REDESIGNO a 

audiência para tentativa de Conciliação, que será presidida pela 

Conciliadora do Juízo, para o dia 06/12/2018, às 15h00min. Impulsiono os 

autos para citação/intimação das partes, bem como para integral 

cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51698 Nr: 2500-82.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Silva Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade da adequação da pauta de audiências, ante 

o recente cadastramento da Conciliadora neste juízo REDESIGNO a 

audiência para tentativa de Conciliação, que será presidida pela 

Conciliadora do Juízo, para o dia 06/12/2018, às 14h00min. Impulsiono os 

autos para citação/intimação das partes, bem como para integral 

cumprimento do despacho judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51848 Nr: 2596-97.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - 

OAB:20332-A

 Considerando a necessidade da adequação da pauta de audiências, ante 

o recente cadastramento da Conciliadora neste juízo REDESIGNO a 

audiência para tentativa de Conciliação, que será presidida pela 

Conciliadora do Juízo, para o dia 06/12/2018, às 13h40min. Impulsiono os 

autos para citação/intimação das partes, bem como para integral 

cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56783 Nr: 1002-14.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE SANTOS DE JESUS DORIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE 

ENSINO RENOVADO OBJETIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade da adequação da pauta de audiências, ante 

o recente cadastramento da Conciliadora neste juízo REDESIGNO a 

audiência para tentativa de Conciliação, que será presidida pela 

Conciliadora do Juízo, para o dia 06/12/2018, às 16h20min. Impulsiono os 

autos para citação/intimação das partes, bem como para integral 

cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55354 Nr: 330-06.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adevaldo Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kalini Fernandes Prado Toffanelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade da adequação da pauta de audiências, ante 

o recente cadastramento da Conciliadora neste juízo REDESIGNO a 

audiência para tentativa de Conciliação, que será presidida pela 

Conciliadora do Juízo, para o dia 06/12/2018, às 15h20min. Impulsiono os 

autos para citação/intimação das partes, bem como para integral 

cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52188 Nr: 2765-84.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPQ, ÉOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON CASTRO MIRANDA - 

OAB:36.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade da adequação da pauta de audiências, ante 

o recente cadastramento da Conciliadora neste juízo REDESIGNO a 

audiência para tentativa de Conciliação, que será presidida pela 

Conciliadora do Juízo, para o dia 06/12/2018, às 15h40min. Impulsiono os 

autos para citação/intimação das partes, bem como para integral 

cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52251 Nr: 2808-21.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Micheli Ferreira de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DE MELO SILVA, VICTOR HUGO 

BANDEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade da adequação da pauta de audiências, ante 

o recente cadastramento da Conciliadora neste juízo REDESIGNO a 

audiência para tentativa de Conciliação, que será presidida pela 

Conciliadora do Juízo, para o dia 06/12/2018, às 14h20min. Impulsiono os 

autos para citação/intimação das partes, bem como para integral 

cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53262 Nr: 3336-55.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLEILA CONCEIÇÃO BEZERRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade da adequação da pauta de audiências, ante 

o recente cadastramento da Conciliadora neste juízo REDESIGNO a 

audiência para tentativa de Conciliação, que será presidida pela 

Conciliadora do Juízo, para o dia 06/12/2018, às 17h00min. Impulsiono os 

autos para citação/intimação das partes, bem como para integral 

cumprimento do despacho judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13342 Nr: 636-19.2011.811.0027

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Paixão Campos da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil - Agência de Itiquira/MT e 

outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Tironi - 

OAB:16.311-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 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, tendo em vista o 

cálculo elaborado às fls. 652/659 pela contadoria do juízo, encaminho os 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar as partes 

para que sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se e 

requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55347 Nr: 325-81.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ericleide de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL FILOMENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade da adequação da pauta de audiências, ante 

o recente cadastramento da Conciliadora neste juízo REDESIGNO a 

audiência para tentativa de Conciliação, que será presidida pela 

Conciliadora do Juízo, para o dia 06/12/2018, às 13h00min. Impulsiono os 

autos para citação/intimação das partes, bem como para integral 

cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52734 Nr: 3091-44.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Cristine Campos 

Silva - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:19832/O, 

Raizza Adrielly Ferreira da Silva - OAB:20.660

 Considerando a necessidade da adequação da pauta de audiências, ante 

o recente cadastramento da Conciliadora neste juízo REDESIGNO a 

audiência para tentativa de Conciliação, que será presidida pela 

Conciliadora do Juízo, para o dia 06/12/2018, às 13h20min. Impulsiono os 

autos para citação/intimação das partes, bem como para integral 

cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50403 Nr: 1775-93.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MALDONADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGÉLICA MARIA FERREIRA MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade da adequação da pauta de audiências, ante 

o recente cadastramento da Conciliadora neste juízo REDESIGNO a 

audiência para tentativa de Conciliação, que será presidida pela 

Conciliadora do Juízo, para o dia 06/12/2018, às 14h40min. Impulsiono os 

autos para citação/intimação das partes, bem como para integral 

cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55380 Nr: 350-94.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISIANE NERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade da adequação da pauta de audiências, ante 

o recente cadastramento da Conciliadora neste juízo REDESIGNO a 

audiência para tentativa de Conciliação, que será presidida pela 

Conciliadora do Juízo, para o dia 22/11/2018, às 17h40min. Impulsiono os 

autos para citação/intimação das partes, bem como para integral 

cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12081 Nr: 356-82.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Raimundo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Silva Nascimento - 

OAB:78939/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, tendo em vista o 

cálculo elaborado às fls. 128/129, encaminho os autos ao setor de envio 

de matéria p/ imprensa a fim de intimar o Exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se e requeira o que entender de direito.

Após o decurso do prazo, ao setor de postagem para REMESSA dos 

autos com vista à Executada a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se e requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12636 Nr: 907-62.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Gomes de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT, Rayner Carvalho Medeiros - OAB:28336/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que após realizar pesquisa onomástica no sistema Apolo 

constatei que tramita neste juízo o processo de número 

1183-98.2007.811.0027 - cód. 8956 que tem como parte requerida o INSS 

e como parte Requerente Sebastião Gomes de Morais, pessoa homônima 

ao autor do presente pedido. Desse modo constatei que a Procuração de 

fls. 168 fora juntada nestes autos por um lapso, uma vez que pertence 

àqueles autos, motivo pelo qual desentranhei a mesma para junta-la ao 

respectivo feito, substituindo por cópia.

Ante o exposto, impulsiono os autos para expedição de Alvará Judicial em 

favor do Exequente e de seu patrono Dr. Rayner Carvalho Medeiros, 

conforme dados constantes às fls. 184.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51849 Nr: 2597-82.2017.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATÁLIA CORREIA SEBERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade da adequação da pauta de audiências, ante 

o recente cadastramento da Conciliadora neste juízo REDESIGNO a 
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audiência para tentativa de Conciliação, que será presidida pela 

Conciliadora do Juízo, para o dia 22/11/2018, às 18h00min. Impulsiono os 

autos para citação/intimação das partes, bem como para integral 

cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55378 Nr: 348-27.2018.811.0027

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJLDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade da adequação da pauta de audiências, ante 

o recente cadastramento da Conciliadora neste juízo REDESIGNO a 

audiência para tentativa de Conciliação, que será presidida pela 

Conciliadora do Juízo, para o dia 06/12/2018, às 16h00min. 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.: 55658 Nr: 478-17.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública, Manoel Messias Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romilson de Almeida Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Código 55658

Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Bruno de Castro Silveira, inscrito na OAB/MT sob o 

nº 16.257, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para apresentar resposta à acusação no 

prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48661 Nr: 941-90.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romilson de Almeida Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Kelly Rossato dos 

Santos - OAB:19204/MT, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 96, revogo a decisão de ref. 90, 

para tanto, nomeio a Dra. Karen Kelly Rossato dos Santos, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 19.204 MT, para patrocinar os interesses do 

reeducando. Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados 

em momento oportuno.

Intime-se a advogada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

quanto aos cálculos elaborados à ref. 82.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 9056 Nr: 1271-39.2007.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Vasconcelos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos (fl.192), 

arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e cautelas de 

estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: Intervalo de 10 (dez) dias 

por 03 (três) oportunidades DIAS AUTOS N.º 1399-52.2014.811.0047 – 

Código 34463 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE REQUERENTE: 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Eli Fernandes dos Reis 

PARTE REQUERIDA: Adão Aparecido Resende Horacio INTIMANDO(A, S): 

Terceiros a quem possa interessar DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

03/03/2015 VALOR DA CAUSA: R$ 724,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da 

parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de ADÃO 

APARECIDO RESENDE HORACIO. Traz em seu bojo, em síntese, que o 

interditando é portador de surdomudez, com 32 anos, ainda 

semialfabetizado e sem domínio da comunicação por linguagem de sinais. 

Aduziu que essas circunstâncias limita sua capacidade para o 

desempenho dos atos da vida civil. Postulou pela nomeação do Sr. Eli 

Fernandes dos Reis como curador provisório, tendo em vista suspeita de 

que os genitores do interditando estariam se apropriando do benefício 

recebido junto ao INSS, não prestando a devida assistência ao filho, que 

estava sendo assistido pelo Sr. Eli Fernandes dos Reis; e pela 

procedência integral do pedido, para que ADÃO APARECIDO RESENDE 

HORACIO seja declarado parcialmente incapaz para o exercício dos atos 

da vida civil, nos termos do art. 1.782, do Código Civil. A peça vestibular 

veio instruída com documentos de fl. 12/47. Liminarmente, o pleito contido 

na peça inicial para que o Sr. Eli Fernandes dos Reis fosse nomeado como 

curador provisório do interditando foi deferido à fl. 50. Realizada 

audiência, procedeu-se à entrevista do interditando e homologação dos 

quesitos das partes, bem como determinou-se a realização de prova 

pericial pelo Setor de Psiquiatria Forense da Coordenadoria Geral de 

Medicina Legal/MT, oportunidade em que, para defesa do interditando, foi 

nomeado defensor dativo, Dr. Wemerson Alves Ferreira. Com a juntada do 

laudo pericial, fls. 110/115, as partes apresentaram alegações. O 

Ministério Público ratificou o pedido de procedência da ação para 

interdição parcial de ADÃO APARECIDO RESENDE HORACIO, bem ME - 

102 como convolação da curatela provisória em definitiva. Por sua vez, o 

douto defensor manifestouse requerendo a realização de audiência para 

inquirição do curador provisório e interditando sobre possível 

desentendimento no exercício da curatela. Realizada a audiência 

solicitada, colheu-se manifestação das partes, Ministério Público, 

Interditando, Defensor e Curador Especial. Ao final, o Ministério Público e o 

Defensor do interditando chegaram ao consenso de que deveria continuar 

a exercer a curatela o Sr. Eli Fernandes dos Reis, tendo em vista que, com 

o auxílio da interprete nomeada, o interditando expressou preferir sua 

assistência para administrar seus recursos financeiros, em detrimento dos 

genitores. O Dr. Wemerson Alves Ferreira, apresentou alegações finais, 

pugnando pela declaração de interdição parcial e manutenção do curador 

nomeado provisoriamente. É a suma do necessário. Fundamento. Decido. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que o feito encontra-se apto para 

julgamento, estando suficientemente instruído, sem necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, CPC), além de não possuir 

nulidades ou irregularidades a serem sanadas. Dessa forma, passo ao 

exame do mérito. Trata-se de ação para interdição de ADÃO APARECIDO 

RESENDE HORACIO, proposta pelo Ministério Público Estadual. Nos termos 

do artigo 4º, inciso III, do CC, aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade, são incapazes 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercerem. Ainda, o artigo 

1.767, inciso I, reza que as pessoas na condição retro mencionada estão 

sujeitas à curatela. No caso sub judice, o interditando foi devidamente 

representado por defensor nomeado. Procedeu-se à entrevista pessoal 

em juízo, à prova pericial, bem como audiência complementar para 

apuração de situação fática. Em juízo, na primeira audiência realizada, foi 

possível constatar que o interditando não consegue estabelecer 

comunicação eficiente com pessoas estranhas a seu convívio, 
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apresentando dificuldades decorrentes do estado de surdo-mudez, 

acrescidas pelo fato de não estar totalmente alfabetizado e em processo 

de aprendizagem de comunicação por linguagem de sinais ou libras. O 

laudo pericial, acostado aos autos (fls. 110/115), concluiu que o 

interditando apresenta dificuldade na leitura e compreensão, que não pode 

reger sua pessoa e administrar os seus bens de modo consciente e 

voluntário, que possui leve incapacidade para administrar os seus bens, e 

faz constar a ressalva de que somente necessita de auxílio para 

administração. Nesse diapasão, temse que está devidamente comprovada 

a incapacidade parcial do interditando para o exercício das atividades 

inerentes à vida civil. Convém ressaltar que, de acordo com o art. 85, da 

Lei 13.146/2015, a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos 

direitos de natureza patrimonial e negocial e sua definição não alcança o 

direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. No que pertine à nomeação de 

curador, dispõe o art. 1.775 que, na falta do cônjuge ou companheiro, é 

curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se 

demonstrar mais apto, entre os descendentes, os mais próximos 

precedem aos mais remotos e, na falta das pessoas mencionadas neste 

artigo, compete ao juiz a escolha do curador. No caso em concreto, 

noticiouse a existência de procedimento investigativo para apuração de 

possível cometimento de crime de apropriação indébita, supostamente 

praticado pelos genitores do interditando, relacionado a valores recebidos 

do INSS. Desta feita, descabida a nomeação dos ascendentes como 

curadores, ME - 102 ao menos até o término da apuração dos fatos 

noticiados. No mais, em audiência específica, com auxílio de interprete de 

língua brasileira de sinais (LIBRAS), pôde-se colher manifestação do 

interditando a indicar sua preferência pela assistência do Sr. Eli Fernandes 

dos Reis, já nomeado curador provisório. Ante o exposto, decreto a 

interdição de ADÃO APARECIDO RESENDE HORACIO, com ratificação da 

medida liminar concedida, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente apenas os atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, 

extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487 inciso I, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 1.775, § 

1º, do Código Civil, nomeio o Sr. Eli Fernandes dos Reis seu curador. A 

curatela será exercida por prazo indeterminado e nos exatos termos desta 

sentença. A parte curatelada poderá exercer todos os direitos inerentes à 

personalidade, mas, em razão das suas limitações sofrerá restrições nos 

direitos patrimoniais e negociais, ficando proibida de emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada e praticar, 

em geral, os atos que não sejam de mera administração, sem a assistência 

da parte curadora, que fica proibida de alienar ou onerar bens da parte 

curatelada, sejam móveis ou imóveis, bem como de contrair 

empréstimo/financiamento em nome desta sem prévia autorização judicial. 

Além disso, a parte curadora deverá empregar toda a renda recebida em 

nome da parte curatelada, incluindo-se eventuais verbas assistenciais ou 

previdenciárias, em prol do bem-estar e eventual recuperação desta, 

sempre com o objetivo de integrá-la à vida social e comunitária. Fica 

proibida a institucionalização sem prévia autorização judicial. Igualmente, a 

parte curadora fica autorizada a representar a parte curatelada perante 

os órgãos da Previdência Social e instituições bancárias (inclusive para 

solicitar e receber benefícios previdenciários e/ou assistenciais, se o 

caso). Dispenso a parte curadora de prestar caução, pois é pessoa 

idônea. Ademais, os rendimentos do curatelado são módicos e não há 

informação de que possua bens, a exigir maiores cautelas. Expeça-se o 

necessário edital, inscrevendo- na plataforma de editais do CNJ e 

publicando-o na Imprensa oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

dias. Expeça-se o termo de compromisso. Intime-se a parte curadora para 

assinar o termo de compromisso em Cartório, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de remoção do encargo. Expeça-se a certidão de curatela 

definitiva, que só poderá ser entregue após a assinatura do termo de 

compromisso e a publicação do edital. Com o trânsito em julgado, 

inscreva-se esta sentença no Ofício de Registro Civil das Pessoas 

Naturais, na forma do art. 9º, inciso III, do Código Civil Brasileiro. Sem 

condenação em custas, uma vez que incabíveis na espécie. Por 

derradeiro, em decorrência da atuação do causídico nomeado, Dr. 

Wemerson Alves Ferreira, posterior à audiência de entrevista do 

interditando, ato para o qual foi nomeado a princípio, arbitro honorários 

advocatícios no valor equivalente a 02 URH, a serem arcados pelo Estado 

de Mato Grosso, na forma do art. 22, §, 1.º da Lei n.º 8.906/1994. 

Expeça-se a respectiva certidão. Intimem-se. Publique-se. Eu, Danielle De 

La Fuente Goltara Gil, Analista Judiciário, digitei. ME - 102 Jauru - MT, 27 

de junho de 2017. Angela Maria Janczeski Góes Juíza Substituta SEDE DO 

JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Rui Barbosa Nº 185 Bairro: Centro Cidade: 

Jauru-MT Cep:78255000 Fone: (65) 3244-1368

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 049/2018

A Dr.ª Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito Diretora do Foro da 

Comarca de Jauru, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 68, § 5º, do COJE/MT, bem assim, o 

Decreto nº 157, datado de 29/12/2017, que dispõe sobre feriados e 

pontos facultativos para o exercício de 2018, nos Órgãos da 

Administração Pública Municipal de Jauru/MT.

RESOLVE:

DECRETAR ponto facultativo no dia 21 de setembro de 2018 (sexta-feira) 

em virtude do feriado municipal do dia 20 de setembro (quinta-feira) data 

em que se comemora a emancipação do Município de Jauru/MT.

Ficam suspensos os prazos processuais que se iniciem ou findem neste 

dia, automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

Cumpra-se, remetendo cópia à Corregedoria Geral da Justiça e à 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao 

Ministério Público e Subseção da OAB e as autoridades policiais locais.

Jauru, 17 de setembro de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38838 Nr: 138-81.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO APARECIDO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 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 ré intimada, a fim de que apresente alegações finais no 

prazo legal.

Jauru, 14 de setembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50111 Nr: 2076-43.2018.811.0047

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, ás providências.

Jauru/MT, 14 de setembro de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12823 Nr: 1120-42.2009.811.0047

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. para DETERMINAR que a parte 

requerida, LUCIMAR BARBOSA DA SILVA deposite o bem descrito na 

petição inicial ou efetue pagamento equivalente ao seu valor atual, o que 

faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por 

corolário, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, em atenção ao art. 85, § 2º, do mesmo 

Codex.Por fim, considerando a omissão Estatal em implementar Defensoria 

Pública na Comarca (art. 134 da CRFB/88), ARBITRO em favor do Dr. 

LEÔNCIO PINHEIRO DA SILVA NETO, inscrito na OAB/MT nº 14.377, 

nomeado para patrocinar a defesa da parte requerida, honorários 

advocatícios no importe de 03 URHs, a serem custeados pelo Estado de 

Mato Grosso, na forma do art. 22, §, 1.º, da Lei n.º 8.906/1994. 

EXPEÇA-SE a respectiva certidão. Publique-se. Intimem-se.Certificado o 

trânsito em julgado, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM 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,  exped indo o 

necessário.Jauru/MT, 12 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30990 Nr: 841-51.2012.811.0047

 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 RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo do Pilar Rodrigues, Agedaias Rosa de 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 Visto.

Trata-se de EMBARGOS MONITÓRIOS opostos por AGEDAIAS ROSA DE 

ARAÚJO em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso – SICREDI Noroeste/MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em atendimento ao disposto no artigo 487, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, CONVERTO o julgamento em diligência para determinar a 

INTIMAÇÃO das partes, por seus advogados, para se manifestarem sobre 

possível ocorrência de prescrição, no prazo de dez dias. Decorrido o 

prazo, volvam-me os autos conclusos para decidir em prosseguimento.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 11 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43133 Nr: 395-72.2017.811.0047

 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: Alda Garcia de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 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 exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça retro.

Jauru, 14 de setembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50019 Nr: 2030-54.2018.811.0047

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - OAB:8.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, DETERMINO a intimação da parte Requerente, na pessoa de 

seu procurador, para emendar a petição inicial, no prazo de quinze dias, 

corrigindo e completando os itens acima indicados, sob pena de 

indeferimento da inicial, consoante ditames do artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Corrigido o valor dado à causa, deverá a parte Requerente, 

no prazo suso mencionado, recolher as custas e taxas judiciárias 

decorrentes da alteração, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290, CPC).

 Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, e voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Jauru/MT, 14 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47682 Nr: 669-02.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício de Almeida Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Considerando a falta de notícia sobre o cumprimento da carta 

precatória expedida para citação/intimação da parte requerida para o 

presente ato, REDESIGNO a solenidade para o dia 17 de julho de 2018, às 

13h30min, para antecipação da produção de provas testemunhais, 

justificada no risco de não se conseguir produzi-la no curso normal do 

processo, tendo em vista a motivação apresentada pelo órgão ministerial, 

de tratar-se de pessoas de idade avançada e algumas com estado de 

saúde fragilizado, com arrimo no artigo 139, inciso VI, CPC. Oficie-se ao 

Juízo Deprecado informando a nova data agendada. Intimem-se as vítimas 

e testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial e nesta data. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33210 Nr: 523-97.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Praxedes Gonçalves de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO
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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. Sejam as partes intimadas do inteiro teor do(s) Ofício(s) Requisitório(s) 

expedido(s), a fim de que, caso entendam pertinente, se manifestem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 11 da Resolução 458/2017 do 

Conselho da Justiça Federal - CJF.

Jauru, 15 de setembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33346 Nr: 644-28.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de que, 

caso queira, se manifeste quanto à Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença apresentada pela parte adversa.

Jauru, 15 de setembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8315 Nr: 506-42.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA NATALINA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas do inteiro teor do(s) Ofício(s) Requisitório(s) 

expedido(s), a fim de que, caso entendam pertinente, se manifestem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 11 da Resolução 458/2017 do 

Conselho da Justiça Federal - CJF.

Jauru, 15 de setembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13075 Nr: 77-36.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Felix Neto, Jose Júnior de Freitas, Josina Felix de 

Freitas, Joelma Félix de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-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. Sejam as partes intimadas do inteiro teor do(s) Ofício(s) Requisitório(s) 

expedido(s), a fim de que, caso entendam pertinente, se manifestem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 11 da Resolução 458/2017 do 

Conselho da Justiça Federal - CJF.

Jauru, 15 de setembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44738 Nr: 1320-68.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DIAS FERREIRA

 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:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar o benefício 

de aposentadoria rural por idade à parte autora NAIR DIAS FERREIRA, na 

base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento 

administrativo (01/02/2017), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 

CRFB/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, DECLARO extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.II. Diante da probabilidade do direito e 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), 

bem como do caráter essencialmente alimentar do benefício, concedo a 

antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a Autarquia 

requerida, caso ainda não tenha feito, implante o benefício previdenciário 

no prazo de 30 dias, contados a partir da ciência dessa decisão, sob pena 

de incidência de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), até o 

importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).III. As parcelas atrasadas 

deverão ser CORRIGIDAS pelo INPC, observando-se os seguintes 

critérios: a) Antes da Lei nº 11.430/2006: devem ser aplicados os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal b) Depois da Lei nº 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91, deve incidir o 

INPC.IV. Quanto aos JUROS DE MORA, no período POSTERIOR à vigência 

da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009). ANTES da Lei nº 11.960/2009: 1% ao mês, 

sujeitos à capitalização simples (art. 3º do DL 2.322/87), nos termos do 

REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).V. Nos termos do art. 85, § 3º, I 

e II c/c o § 5º, do CPC e, em consonância com a Súmula 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor das parcelas devidas até esta data. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42834 Nr: 214-71.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEREUZA PENHA PEREIRA

 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:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 
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CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar o benefício 

de aposentadoria rural por idade à parte autora ANEREUZA PENHA 

PEREIRA, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (12/08/2016), o que faço com fulcro no art. 

201, §§ 12 e 13 CRFB/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. 

E, por conseguinte, DECLARO extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.II. Diante da probabilidade 

do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 

300 do CPC), bem como do caráter essencialmente alimentar do benefício, 

concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a 

Autarquia requerida, caso ainda não tenha feito, implante o benefício 

previdenciário no prazo de 30 dias, contados a partir da ciência dessa 

decisão, sob pena de incidência de multa diária que fixo em R$ 100,00 

(cem reais), até o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).III. As parcelas 

atrasadas deverão ser CORRIGIDAS pelo INPC, observando-se os 

seguintes critérios: a) Antes da Lei nº 11.430/2006: devem ser aplicados 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal b) Depois 

da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91, deve 

incidir o INPC.IV. Quanto aos JUROS DE MORA, no período POSTERIOR à 

vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009). ANTES da Lei nº 11.960/2009: 1% ao mês, 

sujeitos à capitalização simples (art. 3º do DL 2.322/87), nos termos do 

REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39909 Nr: 472-18.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCITA TAMIRES RIBEIRO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, presentes os requisitos legais, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

para condenar o INSS a pagar à parte autora, em prestação única, as 04 

(quatro) parcelas devidas e vencidas do salário-maternidade, sendo cada 

prestação no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do parto, 

corrigidos monetariamente segundo os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, na forma que dispõe o 

art. 5º da Lei 11.960/2009. O pagamento retroativo deve ser feito com 

atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora à taxa de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei 

11.960/2009.CONDENO a parte requerida, ainda, a pagar honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor total da 

condenação. Não há que se falar em prestações vincendas e aplicação 

da Súmula nº 111, vez que se trata de valor fixo. DEIXO de condenar a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Provimento nº 01/05 da CNGC/MT, bem como, da Lei 7.601/01.Esta 

sentença não se submete ao reexame necessário, pois não excede a 

1.000 (mil) salários mínimos, conforme artigo 496, § 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

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. Publique-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 12 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49966 Nr: 11032-87.2017.811.0013

 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: Maria da Conceição Coelho Neto, Suely Oliveira Bedoni 

Andrade, Wellington Reis de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval de Souza Lana, Anivercino Albino de 

Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ayslan Clayton Moraes - 

OAB:MT0008377, Fernando Henrique Cesar Lei tão - 

OAB:MT0013592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Da Regularização da Representação – (...).Dessa forma, com 

fundamento nos artigos 320, 321 e parágrafo único, c/c inciso IV, do art. 

330, todos do CPC, DETERMINO a intimação do advogado subscritor da 

petição inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a 

regularização da representação processual, aportando aos autos 

procuração regularmente assinada pela requerente MARIA DA 

CONCEIÇÃO COELHO NETO, eis que se trata de documento indispensável 

à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial.- Da 

Assistência Judiciária Gratuita – (...).No entanto, antes de indeferir o 

pedido, contudo, convém facultar aos interessados o direito de provar a 

impossibilidade de arcar, sem prejuízo próprio ou de sua família, com as 

custas e despesas do processo.Assim, para apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento do benefício almejado, apresentar documentos que 

comprovem a hipossuficiência, tais como:a) Cópia das últimas folhas da 

carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual 

cônjuge;b) Cópia de extratos bancários de contas de titularidade, e de 

eventual cônjuge, dos últimos três meses;c) Cópia dos extratos de cartão 

de crédito, dos últimos três meses;d) Cópia da última declaração do 

imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal;e) Certidão 

negativa de bens imóveis,Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas 

judiciais e despesas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição (Art. 290, CPC).Decorrido os prazos, sem tenha havido a 

regularização da representação processual ou a juntada da 

documentação comprobatória da hipossuficiência alegada, ou ainda, o 

recolhimento das custas e despesas processuais, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação.INTIME-SE via DJE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 14 de setembro de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010050-29.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: A intimação da parte executada, acerca da indisponibilidade 

levada a efeito nos autos para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-91.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE MIRANDA (REQUERENTE)

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JUSTINO DE SOUZA ARAUJO (REQUERIDO)

VALFLEX COLCHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

JURANDIR LEONIDAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação da Ilustre Causídica, representante da parte 

reclamante, para que apresente NOVO ENDEREÇO para citação/intimação 

da empresa reclamada VALFLEX COLCHÕES LTDA, haja visto, retorno de 

AR informando: "end. insuficiente"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-91.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE MIRANDA (REQUERENTE)
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CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JUSTINO DE SOUZA ARAUJO (REQUERIDO)

VALFLEX COLCHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

JURANDIR LEONIDAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação da ILUSTRE CAUSÍDICA, representante da parte 

reclamante, para que informe ENDEREÇO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da 

parte reclamada JURANDIR LEONIDAS, haja visto a inicial e cadastro estar 

como ENDEREÇO DESCONHECIDO.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37645 Nr: 1899-13.2017.811.0048

 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: CLEDSON FERNANDES 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:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22852 Nr: 921-75.2013.811.0048

 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: WILSON CAMARGO RAMOS

 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:, ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013 INTIMO as partes, através de seus procuradores, 

para que manifestem acerca do laudo, podendo inclusive requerer maiores 

esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40099 Nr: 2955-81.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO APARECIDO RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT

 Vistos.

 1. Defiro o pedido formulado em Ref: 44. Assim, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28/01/2019, às 13h (horário oficial de 

Cuiabá – MT).

2. Intimem-se o(a) membro do Ministério Público, e as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa.

3. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 14 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-88.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

REGINALDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 23/10/2018 Hora: 13:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-73.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 23/10/2018 Hora: 13:15 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-58.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

KATIA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 23/10/2018 Hora: 13:30 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-28.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA VIEIRA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 
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parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O, para comparecer 

a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO II Data: 23/10/2018 Hora: 13:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas 

Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-13.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA PAULINO (REQUERENTE)

KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - 

MT19873/O, para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 23/10/2018 Hora: 

14:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000170-95.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EZIEL DE LIMA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A, para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 23/10/2018 Hora: 

14:30 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Nada mais. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-18.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

WALBER JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

ELINALDO DA SILVA NOGUEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos por WALBER JOSÉ DA SILVA, contra a sentença prolatada 

anteriormente, visando à sua reconsideração, sob alegação de evidente 

omissão e contradição. É o relatório. Fundamento. Passo à decisão. 2. Os 

Embargos de Declaração tal como esculpido no Código de Processo Civil 

possui caráter supletivo e sobretudo periférico, o objetivando a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo. Nesse passo, faz-se necessário 

salientar que tal possibilidade se limita às hipóteses de correção de vícios 

de omissão e contradição, haja vista que, sendo constatada a ocorrência 

de obscuridade, seu saneamento importa, apenas, o esclarecimento do 

quanto foi decidido, sem permitir a análise de elementos desconsiderados, 

tampouco a adoção de um, dentre posicionamentos conflitantes. Em 

síntese, o saneamento da obscuridade significa mero esclarecimento do 

julgado. Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, vez que o embargante visa à reconsideração da própria 

decisão, o que é vedado nesta fase, em face do encerramento do ofício 

jurisdicional do juízo prolator da decisão. No caso versando, mesmo na 

razoabilidade dos argumentos do Embargante, o acolhimento dos 

Embargos de Declaração implicaria em uma modificação profunda da 

decisão. Nesse diapasão, a insatisfação da Embargante com a decisão 

deve ser deduzida na via processual adequada, não em sede de 

embargos de declaração, ausente efetiva indicação e caracterização de 

defeitos materiais na decisão embargada, não é possível a aplicação do 

efeito infringente ao recurso, consoante leciona a jurisprudência da Corte 

Superior: “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO 

NITIDAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se admitem os aclaratórios quando a 

pretensão externada pelo embargante é nitidamente infringente, vale dizer, 

de reforma das conclusões obtidas no julgado. 2. Os embargos de 

declaração não são o meio processual adequado para se obter a 

uniformização de jurisprudência, já que existe, para esta pretensão, 

recurso próprio, de nome semelhante, mas de efeitos totalmente diversos: 

os embargos de divergência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. 

EDcl no REsp 1.195.774/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

25/3/2011) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - EFEITOS MODIFICATIVOS 

EXCEPCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração 

constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, 

obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a 

atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal 

monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do 

julgado; (...) III - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg 

no Ag 1364488/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, 

DJe 12/5/2011) Destarte, os embargos de declaração devem ser 

improvidos, uma vez que foram opostos apenas com o intuito de modificar 

a decisão proferido por este Juízo o que, como dito em linhas volvidas, 

não coadunam com a finalidade do recurso em pauta. Revela-se, com 

efeito, na pretensão recursal o visível desiderato de conferir efeito 

modificativo aos manejados embargos declaratórios, o que só é admissível 

em casos excepcionais, não sendo o que se vislumbra nesta decisão 

atacada. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

1022, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos Embargos, mas 

nego-lhe provimento, determinando o prosseguimento da decisão 

embargada. 3.2. Considerando que não comprovado o manifesto caráter 

protelatório, deixo de condenar o embargante na multa prevista no artigo 

1026, parágrafo segundo, do Novo Código de Processo Civil. 3.3. 

Intimem-se. Cumpra-se a decisão embargada. Alcindo Peres da Rosa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-79.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

SIRLEY SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 390 de 456



o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

SIRLEY SOARES, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A (VIVOS/A, 

por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-17.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho cominatório e condenatório, onde a parte reclamante 

pretende receber produto adquirido e não entregue, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter sofrido prejuízo em razão da não 

entrega do mesmo. Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilações probatórias, uma vez que as partes já 

trouxeram provas documentais suficientes para o julgamento da lide. A 

parte reclamante ajuizou a presente ação, com pedido liminar, com o fito 

de que a requerida seja compelida a entregar o referida bem, no prazo 

máximo de 48 horas, o que foi garantido por decisão liminar, a qual torno 

definitiva, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite de 40 (quarenta) Salários Mínimos pelo descumprimento. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER c/c INEXISTENCIA DE DEBITO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA, 

proposta por LUIS ROBERTO DA SILVA em face da ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, aduzindo, em síntese, que realizou 

a adesão de uma cota em um grupo de consórcio administrado pela 

requerida, com objetivo de assim adquirir uma moto CG160 FAN ESDI com 

prazo de 67 (sessenta e sete) meses, por intermédio da concessionária 

MOTO CAMPO RONDONÓPOLIS Grupo/Cota/RD 41690/104/1-8, sendo que 

no mês de abril/2018 ofertou um lance fixo de 15% (quinze) por cento, o 

qual foi aceito. Todavia, ao tentar realizar o processo necessário para 

retirada de seu bem, teve a surpresa de ser barrado pela requerida com o 

argumento de haver um débito antigo não quitado, onde teria sido avalista 

de um amigo no Grupo/Cota/RD 23021/171/1-2 de titularidade de 

WANDERLEY SOUZA DE ALMEIDA, adquirido em 2004. Pugnou, assim 

pela determinação, em sede liminar, de que seja entregue o referido bem, 

devidamente alienado ao autor, bem como ao fim condenar a requerida a 

indenização pelos danos morais causados. Da análise dos autos, 

verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que não 

obrou com a devida diligência a Reclamada, uma vez que embora tivesse 

sido pago o valor do lance do consórcio não entregou o bem adquirido 

pelo autor no prazo avençado, somente realizando a entrega após a 

interpelação judicial, conforme art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Nesse diapasão, nota-se que a requerida não 

trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os 

autos pelo autor, limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu 

compete o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que não se 

verificou no caso presente. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, o posicionamento 

jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano 

moral, como se vê: “Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em 

razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, 

nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, 

passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. 

em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, está caracterizada, a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela demora na 

entrega do bem adquirido pela parte reclamada ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, gerando na autora dor, sofrimento, 

sentimentos íntimos de angústia e de estar sendo enganada por um 

contrato sem a devida contraprestação. Assim, sendo desnecessária a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só 

verificação da conduta indevida da reclamada. Não se afigura possível a 

prefixação do quantum da indenização devida por danos morais. A 

fixação do valor da indenização deve pautar-se pela aplicação dos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para compensar o 

constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para desestimular o 

ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter 

punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão 

grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que 

se torne inexpressivo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente A 
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AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER c/c INEXISTENCIA DE DEBITO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA, 

proposta por LUIS ROBERTO DA SILVA, em face da reclamada 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela requerida em face do 

autor referente ao Grupo/Cota/RD 23021/171/1-2 de titularidade de 

WANDERLEY SOUZA DE ALMEIDA, adquirido em 2004; b) CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-75.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MARIA BRUSTOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Diante da inércia das partes em intentarem a 

execução da sentença, conforme certidão acostada nos autos, 

demonstrando o transito em julgado da mesma, o processo deve ser 

remetido ao arquivo. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-37.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SANCHES BRANDAO (REQUERENTE)

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o 

transito em julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve 

prosseguir nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que 

procedam quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de 

arquivamento do feito. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-27.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA RODRIGUES BESSA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-32.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO AGUIAR TABOSA (ADVOGADO(A))

DIVA MARIA SANTOS TRINDADE (REQUERENTE)

POTYRA IRAE LOUREIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de valores 

anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de haver 

irregularidade no medidor da referida unidade consumidora. Atendendo 

aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas 

documentais suficientes para o julgamento da lide. A parte reclamante 

ajuizou a presente ação, com pedido liminar, com o fito de que a requerida 

se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica da 

unidade consumidora do autor, o que foi garantido por decisão liminar, a 

qual torno definitiva, no sentido de que a reclamada abstenha-se de incluir 

a reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, tão somente quanto ao 

débito objeto do presente litígio, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Antes de adentrar no mérito, analiso a preliminar 

levantada pela requerida, da incompetência do Juizado Especial para 

presente causa, alegando a necessidade de realização de perícia técnica. 

Da analise dos documentos juntados, entendo que a referida preliminar 

não merece prosperar, uma vez que não há a necessidade da realização 

de prova pericial, sendo que as provas documentais já estão nos autos, 

assim, afasto apresente preliminar. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante DIVA MARIA SANTOS TRINDADE, alega que é titular da 

Unidade Consumidora 6/119668-2 neste Município de Juscimeira-MT, 

sendo que foi surpreendido com o alto valor da fatura referente ao 

consumo do mês de outubro de 2017, no valor de R$ 3.224,37 (três mil 

duzentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), valores muito 

superiores aos normalmente pagos, cujo vencimento se deu em 

20/02/2018. Da documentação juntada aos autos, verifica-se que, houve 

uma má prestação de um serviço, visto que não obrou com a devida 

diligência a Reclamada, uma vez que arbitrou valor unilateral referente à 

suposto consumo da unidade consumidora do consumidor, alegando 

irregularidade no medidor de energia, arbitrando assim, uma fatura com 

valores mais altos do que o normal, gerando prejuízo à autora, conforme 

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que trago in verbis: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Ademais, o 

consumidor não pode ser penalizado por problemas administrativos da 

fornecedora, da qual não tenha dado causa, uma vez que é 

responsabilidade da concessionária a realização da leitura, a manutenção 

e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não podendo 

passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a unidade 

consumidora não marcava o que realmente era consumido, não pode o 

consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas posses, 

muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento da 

energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o 

pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação da cobrança além do 

normalmente consumido, não é possível o estabelecimento do nexo entre 

estes fatos e a caracterização dos danos reclamados. Na avaliação do 

dano moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, 

necessita-se de dados concretos para quantificar o valor desse dano 

material, para que, posteriormente possa dosar com justiça a condenação 

do ofensor. Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos 

diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos 

são desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 

houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por DIVA MARIA SANTOS TRINDADE, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 3.224,37 

(três mil duzentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos), arbitrado 

pela reclamada, com vencimento em 20/02/2018; b) DETERMINAR que a 

Reclamada arbitre consumo, referente ao mês de fevereiro de 2018, 

resultante da média de consumo dos doze meses anteriores; c) 

DETERMINAR que a Reclamada providencie a exclusão do nome da parte 

autora do registro de bancos de dados do SERASA/SPC, com relação aos 

valores discutidos neste processo, no prazo de 48 h, sob pena de multa 
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de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, em benefício do autor, 

até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-32.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o 

transito em julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve 

prosseguir nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que 

procedam quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de 

arquivamento do feito. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-33.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

REGINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

em pdf em anexo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-03.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o 

transito em julgado da decisão no Recurso Inominado, considerando 

improcedente o pedido do autor, o processo deve ser arquivado 

definitivamente. 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-68.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (ADVOGADO(A))

EMANUEL CELSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o 

transito em julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve 

prosseguir nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que 

procedam quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de 

arquivamento do feito. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-24.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o 

transito em julgado da decisão no Recurso Inominado, considerando 

improcedente o pedido do autor, o processo deve ser arquivado 

definitivamente. 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-35.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

STEFHANNI ORITA DOS REIS COELHO (REQUERENTE)

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Segue em PDF.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-18.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO CANOVA PABLOS (REQUERENTE)

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73288 Nr: 1397-85.2017.811.0109

 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): ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 CERTIFICO e dou fé que por razões de foro íntimo, com fundamento na 

legislação vigente, dou-me por suspeita para atuar nos processos do 

Requerido Adalberto Navair Diamante, assim, promovo os autos conclusos 

para que o Magistrado determine o nome de servidor para atuar em minha 

substituição neste feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67873 Nr: 214-16.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado Jadeir Cangussu Nogueira para 

proceder a devolução dos autos no prazo de (três ) dias sob pena da 

adoção das medidas disciplinares cabíveis.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-49.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:
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LILIANE CASADEI (ADVOGADO(A))

VILMA CONCEICAO CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação dos advogados para 

comparecerem a audiência designada para o dia 20 de setembro de 2018 

às 14:05.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-80.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARLI NOTTE LOURENCO (REQUERENTE)

ANTONIO VALMIR LOURENCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação dos advogados para 

comparecerem a audiência de conciliação designada para o dia 20 de 

setembro de 2018 às 14:25 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-90.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO (ADVOGADO(A))

LEODIR GENEROSO DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIM AFINOVICZ (REQUERIDO)

ANELIOMAR TEODORO MENDES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação da advogada para 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 20 de 

setembro de 2018 às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-75.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (ADVOGADO(A))

DALILA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

PABLO FERNANDO MANNRICH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação dos advogados e 

representantes para comparecerem a audiência de conciliação designada 

para o dia 20 de setembro de 2018 às 14:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-38.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JODECI APARECIDO PEDROZO VALENZUELA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do advogado da parte 

autora para comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 

20 de setembro de 2018 às 14:30 horas.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61613 Nr: 844-66.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 844-66.2016.811.0111 (Código 61613)

Classe – Assunto: Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Finasa S.A.

Requerido: Jaime Ferreira da Silva

Vistos.

Indefiro o pedido formulado pela parte requerente na petição retro (ref.47), 

visto que não diligenciou em busca do espólio do requerido a fim de 

habilitá-lo nos autos, tampouco diligenciou em busca da certidão de óbito 

deste.

Contudo, em atenção aos princípios da celeridade e cooperação, em 

pesquisa realizada no Sistema Apolo, verifiquei que tramitou neste Juízo 

ação previdenciária autuada sob o Código 50834, na qual foi noticiado e 

comprovado o óbito do requerido, bem como promovida a habilitação dos 

sucessores do “de cujus”.

Isto posto, certifique-se a Secretaria do Juízo sobre a existência de 

certidão de óbito no processo mencionado (Código 50834) e, se houver, 

traslade-se cópia para estes autos.

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover 

a habilitação dos sucessores do “de cujus”, razão pela qual suspendo o 

curso do processo até a ulterior habilitação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 14 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58960 Nr: 1586-28.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DE ALMEIDA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGNA MORGANA 

MAGALHAES VIEIRA - OAB:19973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, RECEBO os embargos 

declaratórios e, no mérito, NÃO ACOLHO a pretensão neles deduzidas, 

JULGANDO-OS IMPROCEDENTES.Publ ique-se.  Regis t re-se . 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 14 de 

setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56538 Nr: 478-61.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EML, FLdL, HLdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEHdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Processo nº 478-61.2015.811.0111

 Código nº 56538

Vistos.

Não obstante o pedido do executado para que lhe seja nomeado advogado 

dativo nestes autos, fundamentado na hipossuficiência financeira, 

INDEFIRO o pedido.

 Isso porque, o executado em questão figura como réu em processo 

criminal em trâmite nesta comarca (75153 e 75964), no qual constituiu 

advogado para sua defesa, o que implica o reconhecimento de sua 

capacidade financeira para o custeio do profissional.

Intime-o para que tome ciência desta decisão, bem como para que 

constitua advogado também nestes autos, sob pena de revelia.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de setembro de 2018.
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Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57006 Nr: 734-04.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): KARLA ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da Parte Autora, Dr(ª): JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:12113/O, por todo o conteúdo da certidão de 

Ref.28, datada de 14/09/2018, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente nova atualização do débito, bem como

para providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, através 

de guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

www.tjmt.jus.br, para citação do requerido, devendo juntar aos autos a 

guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77290 Nr: 2609-04.2018.811.0111

 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: LLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RAMOS MAGALHÃES - 

OAB:23892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2609-04.2018.811.0111.

Código Apolo 77290.

Vistos.

1 - RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

2 - 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.

3 – 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.

 4 - Por oportuno, tendo em vista a manifestação expressa da parte autora 

informando o seu desinteresse na realização da audiência de mediação 

(art. 334, § 4º, I, do CPC/2015), bem como teor do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela parte requerida, informando 

a impossibilidade de comparecimento às respectivas audiências, ante o 

reduzido número de procuradores na região deixo de encaminhar o 

presente processo ao CEJUSC.

5 – CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial.

6- Apresentada a contestação INTIME-SE a parte autora, para no prazo 

legal, confrontar documentos e teses levantadas na contestação.

7 – Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos 

CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e julgamento.

8 - CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 14 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50811 Nr: 697-79.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIOLVANDE ALVES DE SOUSA, MARCELA 

VENITH DE SOUSA, ANEZIO CASSIMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, Belarmina de Souza - OAB:2494/MT, ROSELUCIA 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO do réu(s), da expedição da carta precatória 

para a Comarca de Guarantã do Norte - MT, com a finalidade de inquirir a 

testemunha de acusação TIMOTEO LUCENA PESSOA.

________________________

Aressa Caioni

Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65260 Nr: 66-62.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO MASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO MENDES - 

OAB:16.057

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO do réu(s), da expedição da carta precatória 

para a Comarca de Peixoto de Azevedo - MT, com a finalidade de intimar o 

réu para comparecer à audiência designada neste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71265 Nr: 3287-53.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 11 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-67.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE SILVA (REQUERENTE)

SIMONE DOMARADZKI MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora acerca da audiência de 
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conciliação designada para o dia 14/11/2018, às 14h, no Juizado Especial 

desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000213-37.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE NELCI BONAFIN (REQUERIDO)

FERNANDO BERTOLIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Certidão Certifico que a Carta Precatória 

distribuída (ID 15225035) não está devidamente assinada pelo Magistrado, 

tampouco é cabível neste Juizado Especial, seja pela origem (oriunda da 1ª 

Vara Cível de Jaciara-MT), seja pelo valor da causa (superior ao teto de 

40 salários m MATUPÁ, 17 de setembro de 2018. RAFAEL VINICIUS SILVA 

KOCH Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE MATUPÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, 

321, ZR 001, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 TELEFONE: (66) 35951752

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-28.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 06/02/2019, às 13h30min, na sede do 

Juizado Especial desta Comarca, devendo comparecer com a parte autora 

na referida audiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000076-89.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO (ADVOGADO(A))

MOACIR MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRAPAR CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifeste nos autos, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-16.2013.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE JESUS BUENO (REQUERENTE)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

PAULO SERGIO DAUFENBACH (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATUPÁ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MATUPÁ AVENIDA Hermínio Ometto, 321, 

ZCR - MATUPÁ Numero do Processo: 0010073-71.2013.811.0041 Polo 

Ativo: JOAO DE JESUS BUENO Polo Passivo: CONSTIL CONSTRUCOES E 

TERRAPLENAGEM LTDA Vistos. Compulsando os autos, verifico que 

inexiste óbice para o acolhimento do pedido levado a efeito pela parte 

exequente às (andamento 85.1). Outrossim, o art. 785 do CPC é claro ao 

estabelecer a ordem legal de preferência dos bens que deverão ser 

submetidos a constrição, de modo que torna viável a penhora de contas e 

ativos financeiros em nome do executado, conforme propugna o autor. 

Com efeito, DEFIRO O bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira por meio do sistema Bacen-Jud, conforme requerido pelo 

exequente. Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação 

da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio. Uma vez 

efetivada com sucesso a penhora, certifique-se e dê-se vista à parte 

executada, para que no prazo legal, querendo, ofereça embargos. Na 

hipótese de não ser encontrado valor ou encontrado em valor mínimo, 

intime o exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Ainda, 

considerando que devidamente intimado para cumprir a sentença o 

requerido quedou-se inerte, defiro a expedição de certidão de teor da 

decisão para fins de protesto, consoante disposto no art. 517, do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Matupá/MT, 27 de agosto de 2016. FABIO PETENGILL Juiz Substituto

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-28.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000233-28.2018.8.11.0111; Valor causa: 

$19,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., ENDEREÇO: CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO/SP, CEP 06029-900. A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: MATUPÁ - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 

13:30 (MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. MATUPÁ - MT, 17 de setembro de 2018 Atenciosamente, RAFAEL 

VINICIUS SILVA KOCH Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

MATUPÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, 321, ZR 001, 

MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 - TELEFONE: (66) 35951752

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43487 Nr: 1541-44.2013.811.0030

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APdS, GFdSP, APS, MdSFLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliane Helena Pilla Julião - 

OAB:22.229-A/MT

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte requerida para, no prazo legal, 

apresentar memoriais, conforme determinado na decisão proferida à fl. 
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183.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 46163 Nr: 1681-44.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Ponta da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane da Silva Campos 

Souza - OAB:15097

 DAS DISPOSIÇÕES FINAISCertificado o trânsito em julgado: a) lance-se o 

nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 

15, III da CF/88) e o Instituto de Identificação Civil do Estado, informando 

sobre a condenação do Réu; c) aguarde-se o trânsito em julgado e 

expeça-se guia de execução penal definitiva;d) proceda-se ao 

recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, intimando-se o 

condenado para pagamento no prazo de 10 dias, nos termos do art. 686 

do CPP. Não efetuado o pagamento e não requerido o parcelamento, 

extraia-se certidão da sentença condenatória e encaminhe-se à 

Procuradoria Geral do Estado para execução; e) condeno ainda o réu ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais.f) intimem-se o 

Ministério Público, a Defesa e o condenado, pessoalmente, indagando a 

ela sobre o desejo de recorrer o que será feito mediante termo, tudo a teor 

do art. 1.421 da CNGC/MT.g) encaminhem os autos ao cartório distribuidor 

para que conste nos antecedentes criminais do réu a pena imposta nesta 

sentença. Após, certificado o trânsito em julgado arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações legais.Publique-se e Registre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72070 Nr: 1670-73.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O

 SENTENÇA

Vistos etc.

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

924, II, do CPC.

Custas, taxas judiciárias e honorários advocatícios conforme acordado 

pelas partes.

 Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 Em havendo restrição de veículos, desde já, determino a retirada das 

restrições através do sistema RENAJUD.

P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59555 Nr: 168-16.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDC, EBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSSIELY LONGHINI CARLOS 

POSSAMAE - OAB:19968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMÃE - OAB:19968/O

 Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a 

omissão dos pedidos de Ref: 26 do Ministério Público e DETERMINO:a) a 

manifestação da advogada nomeada à parte autora a respeito dos itens 1 

e 2 do Ministério Público de Ref: 26, bem como sobre a concordância 

superveniente entre todas as partes, de que a guarda de Luiz Henrique 

Braga da Cruz fique com a genitora Elizania Braga Fabri, havendo 

pequena divergência entre a genitora e o genitor somente quanto ao termo 

inicial, se imediatamente ou se a partir de 2019.b) a expedição de carta 

precatória para a Comarca Manicoré/AM para a realização de estudo 

psicossocial no domicílio da genitora Elizania Braga Fabri, pela equipe 

interdisciplinar deste respeitável Juízo, preferencialmente no prazo de 30 

(trinta) dias, diante do encerramento do ano letivo, aferindo as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para 

criação e educação do(a) menor (endereço da genitora: Rua Açaí, nº 110, 

Bairro Centro, Cidade/Distrito de Santo Antônio do Matupi, Municipalidade 

de Manicoré, Estado do Amazonas, telefone: (97) 9 8416-4035).c) o 

cancelamento da audiência redesignada 12 de março de 2019, às 17h30, 

pelo fato de se ter tomado os depoimentos das partes do processo nesta 

ocasião.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.Saem os presentes 

intimados.Intime-se a advogada nomeada para manifestação no prazo 

declinado. Após, sobrevindo a manifestação ou decorrido o prazo sem 

ela, acostado o estudo psicossocial deprecado à Comarca de 

Manicoré/AM, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se com 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46580 Nr: 923-16.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDON FARIAS DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente a impugnação à contestação 

e requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47886 Nr: 885-67.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLACDS, REGIANE ALVES CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao (à) advogado (a) do requerente para, 

querendo, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47186 Nr: 373-84.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:OAB/MT 12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao (à) advogado (a) do requerente requerente 
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para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente a 

impugnação à contestação e requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61766 Nr: 1364-21.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOIA & LOPES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ REQUENA VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, Neuma Terezinha Cielo Mânica - OAB:OAB/MT 

3508-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de intimação da parte executada na zona rural desta 

Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente 

paga (original) a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos termos do 

Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57686 Nr: 1699-74.2017.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B, JULIANE ANDRADE PEREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de abrir vista ao advogado da 

parte autora para manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

fl.26 (ref: 27).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58595 Nr: 2151-84.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULIRAN PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9.576-A/MT

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advodado do réu para manifestação acerca 

da carta precatória devolvida ref. 195.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60261 Nr: 469-60.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN LENON SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a(o) advogado(a) do(a) requerente para 

manifestação acerca do laudo pericial apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49485 Nr: 539-82.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA AMIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a(o) advogado(a) do(a) requerente para 

manifestação acerca do laudo pericial apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54868 Nr: 132-08.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DOMINGOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a(o) advogado(a) do(a) requerente para 

manifestação acerca do laudo pericial apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61370 Nr: 1111-33.2018.811.0090

 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: RRDLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, 

presumida a hipossuficiência ante a postulação por defensor dativo e por 

se tratar de verba alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC;b) 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e FIXO os ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, atualmente R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), nos termos do 

art. 300 do NCPC c.c. o art. 4º, “caput”, da Lei 5.478/68.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAISAnote-se o segredo de justiça pelo qual deverá tramitar o feito, a 

envolver pedido de alimentos (art. 189, inciso II, do NCPC).Lavre-se os 

respectivos termos de guarda provisória.Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018, 

ÀS 14H30.Cite-se a parte requerida, intimando-a a pagar os alimentos 

provisórios e a comparecer à audiência designada, acompanhada de 

advogado e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e a do requerido em confissão e revelia. Na audiência, se não 

houver acordo, poderá a parte requerida contestar, desde que o faça por 

intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva das 

testemunhas e à prolação da sentença. Intime-se a parte autora, 

advertindo-a de que a sua ausência importará em extinção e arquivamento 

do processo. Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50541 Nr: 75-24.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Pinto e Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 
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homologação.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo extinto, com análise de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC. Mas com o 

deferimento da gratuidade da justiça, os valores que lhe são exigidos 

ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.

Nos termos do art. 914 da CNGC, é dispensada a intimação das partes.

De outro lado, os honorários advocatícios do Defensor Dativo nomeado à 

parte ré, Dra. Maria Ercília Cotrim Garcia Stropa, já foram fixados à Ref: 17. 

Assim, expeça-se certidão em seu favor, intimando-a.

Nos termos do art. 914 da CNGC, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC.

Publique-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48453 Nr: 142-23.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEILSON PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:24625/O

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a advogada da requerente para querendo, 

impugnar a contestação.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61051 Nr: 884-50.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcindo de Lima Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUIS VERISSIMO - 

OAB:14357, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:MT 17298 A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado Fernando Luis Veríssimo para que proceda a devolução destes 

autos, no prazo de 24 horas, que se encontra em carga com prazo 

extrapolado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74443 Nr: 1449-38.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Spletozer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAVAN DE SOUSA 

OLIVEIRA SILVA - OAB:26657

 Código 74443 – Autos n. 1449-38.2017.811.0091

Vistos etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão retro, nomeio o Dr. Jonavan de 

Sousa Oliveira Silva inscrita na OAB/PA sob o nº 26.657, para patrocinar 

os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Nova Monte Verde/MT, 13 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69984 Nr: 515-17.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan da Silva Salgueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Código 69984 – Autos n. 515-17.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão retro, desconstituo o defensor 

dativo nomeado nos autos, Dr. Paulo Rogério de Oliveira (fl.83), e nomeio a 

Dr. Luiz Fernando Cassilhas Volpe, inscrito na OAB/SP sob o nº 53.553, 

para patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Nova Monte Verde/MT, 14 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64532 Nr: 508-93.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A, Detran/MT - 

Departamento Estadual de Transito do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 64532 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida da exordial, para declarar a nulidade do contrato de 

financiamento n. 20020166216000 registrado em nome do autor João de 

Oliveira perante o Banco Santander Brasil S/A, bem como para condenar o 

requerido a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), incidindo juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC 

e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ). Condeno o Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT para que retire de seus registros 
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todas as pontuações, infrações, multas e eventuais débitos tributários 

atribuídos ao autor decorrentes exclusivamente do veículo VW GOLF 1.6 

SPORTLINE, Placa DWD-2400, Cor Prata, Ano 2007/2008, Renavam 

929623428, Chassi 9BWCA01J384007097. Instrua-se o ofício com cópia 

desta sentença, informando ao órgão de trânsito não ser possível a este 

Juízo indicar em nome de quem o veículo e as infrações devam ser 

registrados, à míngua de elementos probatórios que permitam a 

identificação de quem contratou com a instituição financeira requerida 

para a aquisição do bem em nome do autor. Dou por extinto o feito com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 85, do Código 

de Ritos. Oficie-se ao SPC/SERASA, para que promova o cancelamento da 

inscrição promovida pela requerida em decorrência do contrato de nº 

20020166216000, instruindo com cópia desta sentença. Sobrevindo 

recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para 

contrarrazões, após, remetam-se ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – TJ/MT. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se 

com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 14 de setembro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64090 Nr: 87-06.2014.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A, Losango Promoções de 

Vendas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Código 64090 - Autos n. 87-06.2014.811.0091 SENTENÇA Vistos e 

examinados. Cuida-se de Ação Cautelar com pedido para suspensão de 

inscrição do nome no SERASA ajuizada por João de Oliveira em face de 

Banco Santander S/A e Losango Promoções de Vendas Ltda., 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial, que veio acompanhada dos documentos de fls. 12/27. Ante o 

exposto, e considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a liminar concedida às fls. 

29/30, para o fim de CANCELAR, DEFINITIVAMENTE, o protesto referente 

ao contrato de financiamento n. 20020166216000, já que declarado nulo; 

bem como para DETERMINAR a exclusão definitiva do nome do requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito, referente a mencionado documento. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente feito, nos termos do inciso I artigo 487 do CPC. Condeno o réu, 

ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que ora arbitro em 20% sobre o valor da causa, nos termos 

do parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de Ritos. Sobrevindo recurso, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para 

contrarrazões, após, remetam-se ao E. TJMT. Apense-se o presente feito 

aos autos código 64532 para que tramitem em conjunto, vez que estes 

são dependentes daquele. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde, 14 de setembro de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 62956 Nr: 1013-21.2013.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Pereira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leda de Fátima Rebelatto, Luci Rebelatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebellato Rossetti - 

OAB:10431/O - MT

 Processo n.º 1013-21.2013.811.0091

Código 62956

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

Primeiramente, traslade-se cópia da Sentença contida nos autos de n. 

1306-88.2013.811.0091 – Código: 63332 ao feito em testilha.

Outrossim, INTIME-SE a parte requerente para recolher o valor 

remanescente das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providencias.

 Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65600 Nr: 2005-89.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Beppler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 (...).Neste contexto, não há nulidades a sanar, nem diligências a serem 

realizadas, razão pela qual dou por preparado o processo, determinando 

seja o réu ALEXANDRE BEPPLER submetido a julgamento pelo Tribunal do 

Júri desta Comarca, no dia 10 de outubro de 2018, ás 09h, no auditório da 

Câmara Municipal de Nova Ubiratã.Expeçam-se as certidões criminais 

atualizadas do acusado junto ao Instituto de Identificação do Estado de 

Mato Grosso, do Cartório Distribuidor desta Comarca, assim como a 

certidão circunstanciada constando a data do trânsito em julgado de 

eventual decisão condenatória, se for o caso.Intimem-se pessoalmente os 

jurados, o Ministério Público, o réu, seu Defensor e as testemunhas 

arroladas pela parte ou pelo Juízo na fase do art. 422 do CPP. Tratando-se 

de testemunhas que exerçam cargo e/ou função pública, requisite-se o 

comparecimento junto ao superior hierárquico.Comunique-se ao Exmo. Sr. 

Presidente da Câmara Municipal a realização do julgamento nos termos 

acima aprazados.Oficie-se ao Diretor do Estabelecimento Prisional de 

Sorriso/MT, requisitando-se o recambiamento do acusado, com a devida 

escolta, para comparecer à Sessão do Júri na data acima designada.Caso 

necessário, isto é, em se tratando de sessão extraordinária, 

comunique-se o Conselho da Magistratura sobre a data designada, nos 

termos do art. 43 do COJE.Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 62721 Nr: 751-81.2017.811.0107

 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 DEYGLA SANTOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da parte 

Requerente via DJE por meio de seu advogado, para querendo, apresentar 

impugnação à contestação no prazo legal.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76809 Nr: 146-41.2017.811.0106

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Pereira de Araújo, Lucilene Oliveira 

Soares Araújo, Anísio de Jesus, Tatianne Pereira Araujo de Jesus, T. P. A. 

de Jesus & Cia LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77053 Nr: 293-67.2017.811.0106

 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: Elizabet Vieira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77192 Nr: 373-31.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Silva de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77634 Nr: 689-44.2017.811.0106

 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: Abadia Selma Batista Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77891 Nr: 871-30.2017.811.0106

 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: FMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77921 Nr: 891-21.2017.811.0106

 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: Orlando Gabriel de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78042 Nr: 958-83.2017.811.0106

 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: Izabel Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78176 Nr: 1032-40.2017.811.0106

 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: Piedade Gouveia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78179 Nr: 1035-92.2017.811.0106

 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: Clara Arcanjo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78686 Nr: 134-90.2018.811.0106

 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): Leonardo Faria Zampa, Valber Kenedy 

Barboza Sandes, Carlos Royttmen Pires da Silva, Nilza D'arc Rosa, Leide 

Maria Castro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78905 Nr: 239-67.2018.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. P. A. de Jesus & Cia LTDA., Anísio de Jesus, Rinaldo 

Pereira de Araújo, Tatianne Pereira Araujo de Jesus, Lucilene Oliveira 

Soares Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR 22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78928 Nr: 250-96.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilma Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78984 Nr: 284-71.2018.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGOS, SPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79261 Nr: 429-30.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devaldo Vaz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79303 Nr: 450-06.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72440 Nr: 437-46.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R P de Araujo Atacado - ME, Lucilene Oliveira 

Soares Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Leandro de Oliveira Dolzan OAB/MT 6521 para que 

proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de três dias, 

eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela Portaria 

63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta Secretaria da 

Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77238 Nr: 401-96.2017.811.0106

 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: Geraldo Pereira da Silva Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR Comércio e Locação de Veiculos Usados 

Ltda, Iduardo Barros de Souza Junior, Lourdes Carneiro da Silva., Luiza 

Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Leandro de Oliveira Dolzan OAB/MT 6521 para que 

proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de três dias, 

eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela Portaria 

63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta Secretaria da 

Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78456 Nr: 45-67.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJM, DAMdS, AJM, MJM, CAM, CAdC, PPM, 

FFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:MT 6515/O, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Leandro de Oliveira Dolzan OAB/MT 6521 para que 

proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de três dias, 

eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela Portaria 

63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta Secretaria da 

Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79023 Nr: 314-09.2018.811.0106

 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: Alessandra Giangiardi Guidi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Pereira da Silva Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Dalla Lourenço Ruiz 

Costa - OAB:SP 27884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Leandro de Oliveira Dolzan OAB/MT 6521 para que 

proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de três dias, 

eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela Portaria 

63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta Secretaria da 

Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78997 Nr: 292-48.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divair da Silva Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Não havendo diligências a serem realizadas, dou por encerrada a 

instrução processual. Permaneçam os autos conclusos para sentença, da 

qual as partes serão devidamente intimadas.

II. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78989 Nr: 287-26.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 I. Não havendo diligências a serem realizadas, dou por encerrada a 

instrução processual. Permaneçam os autos conclusos para sentença, da 

qual as partes serão devidamente intimadas.

II. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79778 Nr: 686-55.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Simão de Oliveira, Silvia Simão de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rodrigues dos 

Santos - OAB: SP 196461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do crédito exequendo, acrescido dos consectários legais (art. 

829, caput, NCPC).I. No ato da citação, CIENTIFIQUE a parte devedora de 

que:a) no caso de integral pagamento do crédito exequendo no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, 

CPC); b) dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos 

do devedor, independentemente da segurança do juízo, prazo que fluirá a 

contar da juntada aos autos do mandado de citação, contando-se 

individualmente na hipótese de mais de um executado (arts. 914, 915, § 1º 

e 2º, NCPC);c) havendo alegação de excesso de execução, deverá a 

parte devedora indicar o valor que entende correto, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos (art. 917, §3º e § 4º, NCPC);d) a oposição de 

embargos protelatórios implicará a rejeição liminar dos embargos (art. 920, 

CPC);e) os embargos do devedor, por regra geral, não terão efeito 

suspensivo (art. 919, caput, NCPC);f) no prazo para embargos, 

reconhecendo a procedência da pretensão executória e comprovando o 

depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor do crédito em 

execução, acrescido das custas e honorários, poderá a parte devedora 

requerer o pagamento parcelado do saldo devedor até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês;II. Citada a parte devedora e não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, proceda-se à penhora, avaliação e remoção do bem 

arrestado, se suficiente para satisfação do débito (art. 924, § 1º, do 

CPC).III. Efetivada penhora e avaliado o bem constrito, será facultado à 

parte credora sua imediata adjudicação (art. 876, do NCPC), sem prejuízo 

da alienação direta, por iniciativa da parte credora ou por meio de 

corretor.IV.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74429 Nr: 584-38.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Pereira dos Santos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Promotor de Justiça estará usufruindo em gozo de suas 

compensatórias nos dias 19, 21, 22 e 23 de novembro deste ano, 

conforme informado em sua manifestação às fls. 127/129, REDESIGNO a 

audiência de instrução para o dia 30 de novembro de 2018, às 12h00min 

(horário de Cuiabá-MT), na qual se procederá com a inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa (caso arroladas), nesta 

ordem realizando-se, ao final, o interrogatório do réu.

EXPEÇA-SE Carta precatória à Comarca de Campinápolis/MT a fim de que 

se intime pessoalmente o réu para que compareça à audiência. Havendo 
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impossibilidade de comparecimento do réu deverá a defesa se manifestar 

sobre o interesse em deprecar a realização do interrogatório.

Considerando que a testemunha Sr. Cleidimar Gomes da Silva residia 

nesta Comarca, porém não veio a ser encontrada quando da tentativa de 

intimação fl. 75-76, ABRA-SE vista ao Ministério Público.

Considerando também que a testemunha Sr. Marlos Tavares Roldão reside 

na Comarca de Barra do Garças/MT, EXPEÇA-SE Carta precatória para 

oitiva da testemunha.

 Intimem-se as testemunhas e as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79546 Nr: 574-86.2018.811.0106

 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: LSR, ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLOR RODRIGUES FELICIANO - 

OAB:MT 24074/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preenchidos os requisitos legais, presentes as condições da ação e 

pressupostos processuais, recebo a petição inicial. Processe-se em 

segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), com gratuidade processual (art. 98, 

do NCPC).

Trata-se de Homologação de Acordo Extrajudicial de Alimentos, Guarda e 

Regularização de Visita, ajuizada por Leonardo Silva Rodrigues e Aline 

Rocha Silva.

Pugnam pela homologação de acordo realizado entre as partes em favor 

da criança Francisco Rocha Silva Rodrigues.

É o breve relato do necessário.

Em termos de prosseguimento do feito DETERMINO:

I. ABRA-SE vista ao Ministério Público.

II. CUMPRA-SE com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30693 Nr: 5-13.2003.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA CORDEIRO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por YANN DIEGGO SOUZA 

TIMÓTHEO DE ALMEIDA, em face da decisão proferida nos autos às fls. 

272.

Alega, em suma, que houve contradição na decisão, no que tange à 

fixação dos honorários arbitrados referente sua nomeação para atuar no 

feito.

Os embargos foram opostos tempestivamente, conforme certidão (fls. 

276).

Fundamento e decido.

RECEBO os embargos uma vez que formal e tempestivamente 

apresentados.

Razão assiste ao embargante que atuará no processo, pois o valor que 

deve ser arbitrado é de 05 URH’s, conforme tabela XIV – Advocacia 

Fiscal, Item 2.1 da Tabela da OAB.

DISPOSITIVO

Pelos fundamentos expostos, ACOLHO os presentes embargos e supro a 

contradição existente na decisão às fls. 272, alterando o terceiro 

parágrafo, para:

 “Fixo os honorários do advogado nomeado, Dr. Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida, em 05 URH’s consoante tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil, XIV, Item 2.1”;

 Permanece o restante inalterado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79528 Nr: 568-79.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCdO, GSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdO, LdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTERGO a análise da liminar para depois da efetivação do ESTUDO 

PSICOSSOCIAL, o qual, desde já, determino a realização, no prazo de 15 

(quinze) dias, tanto no núcleo familiar do requerente quanto da 

requerida.Com a juntada do estudo, dê-se vista ao Ministério Público e 

voltem-me os autos conclusos.AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOConsiderando 

a nova sistemática do Código de Processo Civil em vigor, que prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por Juízes, Advogados, 

Defensores Públicos e membros do Ministério Público, e considerando 

ainda, o previsto no art. 694 do mesmo Diploma, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 09 de NOVEMBRO de 2018, às 15h00min(MT), 

ocasião em que oportunamente se tentará uma conciliação 

amigável.CITAÇÃO DOS REQUERIDOSOs requeridos deverão ser citados 

acerca do teor da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer 

contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data : I - da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, 

quando o mesmo manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, § 5º, 8º e 9º, 

CPC.Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecer na audiência designada (art. 334, § 3º CPC).Não sendo 

celebrado acordo na audiência previamente designada, e em sendo 

apresentada a contestação no prazo legal, de vista à parte autora para 

impugnação em 15 (quinze) dias.O não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes na audiência de conciliação, importará a aplicação de 

multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8º do CPC).Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se. Cite-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79522 Nr: 566-12.2018.811.0106

 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: Marina Cardoso de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Retificação de Certidão de Nascimento proposta por 

MARINA CARDOSO DE SOUZA.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante dos documentos juntados 

às folhas 06/07. Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC).

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 321 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Requisite-se folha de antecedentes da requerente, bem como certidões 

negativas e cíveis junto aos cartórios distribuidor de registro de imóveis e 

protesto.

Após, DÊ-SE vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79539 Nr: 573-04.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli de Fátima Rodrigues de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 
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Filho - OAB:MT 11.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade c.c. 

Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por SUELI DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MELO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Aduz, em síntese, que sempre laborou no campo, preenchendo os 

requisitos de carência e idade para concessão do benefício. No mérito, 

pede a concessão do benefício.É o Relatório. Fundamento e Decido.- Da 

gratuidade da justiça -O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da 

gratuidade não se exija o estado de hipossuficiência absoluta, é 

necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com às custas e 

despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua 

família.No caso, a parte autora apresenta alegações de insuficiência de 

recursos para pagar as custas processuais, diante dos documentos 

consubstanciados aos autos, dessa forma, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, na forma da lei (CPC, art. 98).Deverá a gratuidade da justiça 

compreender ao contido nos incisos do §1º, do art. 98 do CPC.- 

Recebimento da Inicial - 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.I. CITE-SE o requerido 

de todo o teor da inicial, intimando-o para apresentar resposta no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 183 do Código de Processo Civil).II. Através 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. Posto isso, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06 DE DEZEMBRO DE 2018, 

ÀS 14h30min (horário de Cuiabá-MT).III. INTIMEM-SE as partes para que 

compareçam à audiência, trazendo suas testemunhas independentemente 

de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75077 Nr: 132-91.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervaldo Lemes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINÉIA SANTANA GREGATI - 

OAB:SP 322.369

 Verifico que às fl. 145 este juízo determinou a realização de busca a fim 

de encontrar endereço atualizado da vítima Josemar Severino de Souza, 

todavia o resultado foi negativo, conforme fl. 146 e 147, pois os 

endereços não se encontram atualizados.

Verifico também que a testemunha Isoldina Souza de Oliveira não foi 

encontrada para intimação (fl.151).

Assim, CANCELO a audiência de instrução agendada para o dia 

23.11.2018.

 ABRA-SE vista ao Ministério Público para se manifestar quanto à 

localização da vítima e da testemunha, bem como se há interesse na oitiva.

 Em seguida, considerando que a testemunha Isoldina Souza de Oliveira 

também foi arrolada pela defesa, intime-se o réu para se manifestar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78554 Nr: 92-41.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdRGS, AGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Promotor de Justiça estará em gozo de suas 

compensatórias nos dias 19, 21, 22 e 23 de novembro deste ano, 

conforme informado em sua manifestação às fls. 76/77, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 29 de novembro de 2018, às 13h30min 

(horário de Cuiabá-MT).

Intimem-se as partes.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário, conforme decisão de fl.69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77391 Nr: 501-51.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Vinicius Machado Dranca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. L. Construtora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.Posto isto, ACOLHO a presente EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE e, por conseguinte, declaro nula a execução; 

extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 803, I e 

485, IV, ambos do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sob o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.Determino o 

levantamento de eventuais penhoras em relação ao objeto da presente 

lide.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75811 Nr: 528-68.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Teodoro de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75419 Nr: 318-17.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. de Araújo Atacado - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75413 Nr: 313-92.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. O. Soares Araújo-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74205 Nr: 468-32.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Oliveira Soares Araújo, Rinaldo 

Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72988 Nr: 787-34.2014.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Oliveira Soares, Rinaldo Pereira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72717 Nr: 595-04.2014.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Oliveira Soares Araújo, Rinaldo Pereira de 

Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72638 Nr: 532-76.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. O. Soares Araújo-EPP, Lucilene Oliveira 

Soares Araújo, Rinaldo Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72436 Nr: 434-91.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorceli Ricoldi Lourencette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72145 Nr: 341-31.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Pereira de Araújo, Lucilene Oliveira 

Soares Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, Lidiane Teixeira de Sousa - OAB:GO 35798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72143 Nr: 339-61.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Oliveira Soares, Rinaldo Pereira de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72140 Nr: 336-09.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Pereira de Araújo, Lucilene Oliveira 

Soares Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72134 Nr: 332-69.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Oliveira Soares Araújo, Rinaldo 

Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69461 Nr: 635-25.2010.811.0106

 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: Silvanio Reis de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67491 Nr: 20-06.2008.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria Química Kimberlit LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Lourencette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Almado - OAB:SP 

202.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enio Zanatta - OAB:MT/13.318

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Carlos Royttmen Pires da Silva OAB/MT 13983/A 

para que proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de 

três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela 

Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta 

Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79403 Nr: 500-32.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida, OAB/MT 

12.025 para que proceda a devolução dos autos acima identificados no 

prazo de três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, 

alterada pela Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção 

nesta Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78625 Nr: 105-40.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida, OAB/MT 

12.025 para que proceda a devolução dos autos acima identificados no 

prazo de três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, 

alterada pela Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção 

nesta Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77668 Nr: 712-87.2017.811.0106

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Ortolani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leoni Colombeli, Marlene Ivete Schafer 

Colombeli, Paulo Rogério Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:MT 10438/O, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Rosa Gomes - 

OAB:MT/12.610, Bruna Sanfelice Gavioli - OAB:MT/14.587, João 

Manoel Júnior - OAB:3.284-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida, OAB/MT 

12.025 para que proceda a devolução dos autos acima identificados no 

prazo de três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, 

alterada pela Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção 

nesta Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77398 Nr: 508-43.2017.811.0106

 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: Dalvina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Divino Calixto Alves, Luiz Carlos 

Alves, Carlos Henrique Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida, OAB/MT 

12.025 para que proceda a devolução dos autos acima identificados no 

prazo de três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, 

alterada pela Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção 

nesta Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76831 Nr: 159-40.2017.811.0106

 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: Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sara José Martins, Andrezina Souza da Costa, 

João Barbosa da Costa, Evandro Tenório de Oliveira, Maria Cleuza Tenório 

de Oliveira, João Cardoso de Araújo, Maria Jose da Silva Araujo, Abadia 

Ana de Almeida, Divino João da Silva, Dozaides Matias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida, OAB/MT 

12.025 para que proceda a devolução dos autos acima identificados no 

prazo de três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, 

alterada pela Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção 
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nesta Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72953 Nr: 769-13.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenilson Ferreira de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida, OAB/MT 

12.025 para que proceda a devolução dos autos acima identificados no 

prazo de três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, 

alterada pela Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção 

nesta Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69455 Nr: 629-18.2010.811.0106

 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: Leoni Colombeli, Marlene Ivete Schafer Colombeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3.284-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Rosa Gomes - 

OAB:MT/12.610, Bruna Sanfelice Gavioli - OAB:MT/14.587

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida, OAB/MT 

12.025 para que proceda a devolução dos autos acima identificados no 

prazo de três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, 

alterada pela Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção 

nesta Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69425 Nr: 599-80.2010.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Maria Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida, OAB/MT 

12.025 para que proceda a devolução dos autos acima identificados no 

prazo de três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, 

alterada pela Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção 

nesta Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72601 Nr: 512-85.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes Varjão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o(a) Dr(a). Pollyana Machado de Moraes Varjão OAB/MT 

14025/O para que proceda a devolução dos autos acima identificados no 

prazo de três dias, eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, 

alterada pela Portaria 63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção 

nesta Secretaria da Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78315 Nr: 1092-13.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Almeida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o Dr. Douglas Rodrigues Martins, OAB/MT 19909 para que 

proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de três dias, 

eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela Portaria 

63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta Secretaria da 

Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77263 Nr: 421-87.2017.811.0106

 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: Palmério Paula de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o Dr. Douglas Rodrigues Martins, OAB/MT 19909 para que 

proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de três dias, 

eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela Portaria 

63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta Secretaria da 

Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75112 Nr: 150-15.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivandro Tenorio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - OAB:MT 

12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o Dr. Douglas Rodrigues Martins, OAB/MT 19909 para que 

proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de três dias, 

eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela Portaria 

63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta Secretaria da 

Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68769 Nr: 730-89.2009.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R C Costa Transportes, Ricardo Carlos da 

Costa, Fernando Carlos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o Dr. Douglas Rodrigues Martins, OAB/MT 19909 para que 

proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de três dias, 

eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela Portaria 

63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta Secretaria da 

Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68191 Nr: 149-74.2009.811.0106
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva, Solange da Silva Santos, 

Sandro da Silva, Junior Silva, Rozania da Silva, Sandra 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:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o Dr. Douglas Rodrigues Martins, OAB/MT 19909 para que 

proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de três dias, 

eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela Portaria 

63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta Secretaria da 

Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75065 Nr: 122-47.2016.811.0106

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Antônio Guadagnin, Clarice Canzi Guadagnin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:MT 10438/O, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o Dr. Antonio João de Carvalho Junior OAB/MT 2632 para que 

proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de três dias, 

eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela Portaria 

63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta Secretaria da 

Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73563 Nr: 226-73.2015.811.0106

 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 Antônio Guadagnin, Clarice Canzi Guadagnin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:MT 10438/O, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Judson Gomes da Silva 

Bastos - OAB:MT 8857, Renato Gomes Nery - OAB:MT/2051

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar o Dr. Antonio João de Carvalho Junior OAB/MT 2632 para que 

proceda a devolução dos autos acima identificados no prazo de três dias, 

eis que, de acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela Portaria 

63/2018-CGJ, será realizada Correição e Inspeção nesta Secretaria da 

Vara Única no dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73212 Nr: 69-03.2015.811.0106

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Afonso Batista da 

Silva Júnior - OAB:MG 151.389

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a Dra. Ana Paula Diniz OAB/GO 32799 para que proceda a 

devolução dos autos acima identificados no prazo de três dias, eis que, de 

acordo com a Portaria 52/2018-CGJ, alterada pela Portaria 63/2018-CGJ, 

será realizada Correição e Inspeção nesta Secretaria da Vara Única no 

dia 19/9/2018, das 12 às 18 horas.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78898 Nr: 474-67.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranaíta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S. A. , 

MUNICIPIO DE JACAREACANGA, Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso, Estado do Mato Grosso, Estado do Pará

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PEREIRA NEVES - 

OAB:6448B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

para o patrono do requerente impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 66925 Nr: 913-83.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) patrono (a) do (a) requerente para apresentar o 

comprovante de pagamento das custas processuais que serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante (Comarca de Paranaíta), 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br (Art.389 da nova CNGC), no prazo de 15 

(quinze) dias, para proceder o envio via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73656 Nr: 743-43.2017.811.0095

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HEBERT CHARLES SCHWAICERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MOCCI DADALTO - 

OAB:19947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos.

Acolho a cota ministerial retro, consequentemente INDEFIRO os pedidos 

constantes na ref.32, bem como DETERMINO a intimação do patrono da 

parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

termos de prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76090 Nr: 2210-57.2017.811.0095

 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: EPP, MVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos em correição.

Defiro cota ministerial retro.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20/09/2018, às 14h40, 

oportunidade em que todos os esforços serão empreendidos para a 

solução consensual da controvérsia, salientando-se que a referida 
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audiência poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias 

para viabilizar a solução consensual (art. 696, NCPC).

Intimem-se as partes e os patronos para a realização do ato.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79861 Nr: 1055-82.2018.811.0095

 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: RG, SGC, MGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o teor das informações de fl. 40, DESIGNO o dia 20 de 

setembro de 2018, às 15h00, para realização da audiência de conciliação, 

a ser realizada pelo conciliador desta comarca.

 Diante certidão de fls.38, NOMEIO o advogado Dr. Celso Sales Júnior 

(OAB: 11.111) para representar o requerido até o final do processo. Para 

tanto, arbitro em seu favor honorários advocatícios no valor de 

R$1.793,01, equivalentes á 2 URHs.

Intime-se o causídico nomeado, para que no prazo de 15 dias, informe se 

aceita a nomeação nos presentes autos.

Intimem-se as partes e os patronos para a realização do ato.

Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº. 043/2018-DF.

O Excelentíssimo Senhor Doutor Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

Considerando a necessidade de formar a Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos – CPAD, nos termos da Recomendação nº 37, 

de 15 agosto de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda 

aos órgãos do Poder Judiciário a observância das normas de 

funcionamento do Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do 

Poder Judiciário (PRONAME);

Considerando ainda a determinação proferida nos autos do Processo 

Administrativo nº 96/2013 (0036427-62.2013), que estabelece que as 

Comarcas do Estado deverão designar os membros de suas respectivas 

Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos – CPAD;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR a Portaria nº 037/2014-DF, para designar este 

Magistrado Dr. Marcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito como 

Coordenador da Comissão Permanente de Avaliação e Documentos, e os 

servidores Valdenilza França Oliveira – Gestora Geral, matricula 8194, 

como presidente, Marco André de Amorim – Técnico Judiciário, membro e 

Maria Antônia da Silva, auxiliar Judiciário, matr. 8495, membro.

[

Art. 2º. – Publique-se e Remeta-se cópia ao Presidente da Comissão 

Permanente de Avaliação de Documento do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.

 Pedra Preta-MT, 17 de setembro de 2018.

 MARCIO ROGÉRIO MARTINS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41998 Nr: 266-84.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Dessbesell, Magno Jean Gomes 

Moura, Saturnino Soares de Moraes Neto, Isael Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, 

Paulo Cesar de Oliveira - OAB:MT/16686-O

 Vistos etc.

Após a realização da audiência de instrução, verifiquei que devido um 

problema técnico no programa responsável pela gravação, os áudios dos 

depoimentos colhidos na audiência não foram gravados.

Desta feita, deixo para redesignar a audiência ou não, após a análise da 

exceção de incompetência oposta pela defesa dos denunciados Marco 

Aurélio Dessbesell e Saturnino Soares de Moraes Neto.

No mais, cumpra-se o despacho de fls. 262.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71619 Nr: 2165-44.2018.811.0022

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Baldoino da Silva 

Terra Junior - OAB:MT/15.193

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa do acusado Jonathan Pereira da Silva ref:12, requerendo a 

expedição de alvará de soltura em favor do acusado, alegando a ausência 

dos requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal e a 

desnecessidade da manutenção da segregação cautelar, bem como por 

ser primário, possuir residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes.

Por sua vez, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido 

de revogação da prisão preventiva, por estarem presentes os requisitos e 

pressupostos necessários à manutenção da custódia cautelar.

Pois bem.

Em análise ao pedido formulado pelo acusado, verifico que a defesa não 

trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva 

decretada em desfavor do mesmo, apenas o pedido de revogação da 

prisão preventiva, razão pela qual mantenho a decisão proferida em 

audiência de custódia (ref:5), pelos seus próprios fundamentos.

Isto posto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação 

da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 316 e 312, do Código 

de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado pela defesa do acusado Jonathan Pereira da Silva, mantendo a 

prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52909 Nr: 65-87.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO DENUNCIADO, para que no prazo 

legal, apresente os memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69550 Nr: 1328-86.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Douglas da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Vistos etc.

Após a realização da audiência de instrução, verifiquei que devido um 

problema técnico no programa responsável pela gravação os áudios dos 

depoimentos colhidos na audiência não foi gravado.

Desta feita, designo a audiência para dia 28 de novembro de 2018, às 

17h00min, para a oitiva das testemunhas Crislaine Alves Soares, Eder da 

Silva Engel e Carlos Anderson Araújo da Silva, devendo esses ser 

intimados para comparecerem à audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41998 Nr: 266-84.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Dessbesell, Magno Jean Gomes 

Moura, Saturnino Soares de Moraes Neto, Isael Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, 

Paulo Cesar de Oliveira - OAB:MT/16686-O

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Celia Silveira. 

Determino a Secretaria junte aos autos a exceção de incompetência 

oposta pela defesa dos denunciados Marco Aurélio Dessbesell e 

Saturnino Soares de Moraes Neto. Após a juntada desta, vista ao 

Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40095 Nr: 1575-14.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Marciel Ferreira Martins, Alessandro da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas acima 

mencionadas. Decreto a revelia do réu ALESSANDRO DA SILVA, haja 

vista que não foi encontrado no endereço constante nos autos, consoante 

o que dispõe o artigo 367, do CPP. Dou por encerrada a instrução. Vista, 

sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42298 Nr: 559-54.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Lopes das Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O

 Vistos etc. Nomeio para acompanhar o ato Dr. Thalles Rezende Lange de 

Paula. Decreto a revelia do réu Ricardo Lopes das Chagas, haja vista que 

não foi encontrado no endereço constante nos autos, consoante o que 

dispõe o artigo 367, do CPP. Dou por encerrada a instrução. Vista, 

sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70208 Nr: 1542-77.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ercílio Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva testemunha Luciano Paiva 

Borota. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes 

para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em 

seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69550 Nr: 1328-86.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Douglas da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas acima 

mencionadas. Aguardem-se as devoluções das cartas precatórias 

expedidas para a oitiva da vítima Jorge Luiz Macedo Secotti e 

interrogatório do réu Willian Douglas da Silva Oliveira. Com a juntada 

destas, vista, sucessivamente, às partes para apresentação de 

alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66391 Nr: 3215-42.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARDS, NSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos etc.

Tendo em vista que o executado foi preso pelo inadimplemento da pensão 

alimentícia e, considerando que o devedor não possui advogado 

constituído nos autos, nomeio a Dra. Glicya de Oliveira Theodoro Lima para 

proceder a defesa do executado, devendo ser intimada da presente 

decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48036 Nr: 2236-85.2014.811.0022

 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: WdLQ, Maria Sirlei de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se de Ação de concessão de amparo social à pessoa portadora de 

deficiência ajuizada por Wender de Lima Quaresma em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, em breve sintaxe, 

que estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo 
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concessão do “Benefício de Amparo Social à pessoa portadora de 

deficiência (LOAS)”.

Com a inicial vieram os documentos de fls.11-48.

Em decisão de ref:3 fora indeferida a tutela antecipada, ocasião em que foi 

determinada a citação do requerido.

Regularmente citado, o requerido ofereceu contestação em ref:9, 

requerendo a improcedência dos pedidos da exordial.

Por sua vez, o requerente apresentou impugnação à contestação 

conforme ref:17, pugnando pela improcedência da contestação 

apresentada pelo requerido223.

Foi determinada a realização de perícia medica, bem como de estudo 

social conforme ref:22.

Em ref:26, fora realizado Estudo Psicossocial emitido pela Assistente 

Social Tatiane Coelho Antunes CRESS/MT 2191 e Psicóloga Rhafaela 

Marques Monteiro Salgado CRP 18/01461.

O autor manifestou acerca do laudo socioeconômico conforme ref:27.

Fora nomeado perito Médico para responder aos quesitos expostos, 

sendo emitido Laudo Médico conforme ref:37, pelo Dr. Diógenes Garrio 

Carvalho.

Por fim, o requerente manifestou acerca de laudo médico pericial bem 

como, reiterou o pedido de concessão de tutela de urgência.

Os autos vieram conclusos para sentença.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Do julgamento antecipado.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

 I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de 

provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais 

provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento 

mercantil. Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado 

da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa 

madura. Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção 

de provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, 

quando entender encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno 

do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a 

realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador 

serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da 

causa.

 Ap, 7030/2002, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 24/04/2002, Data da publicação no DJE 

10/05/2002

57781894 ¬ APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE 

VIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ JUNTO AO INSS. NEGATIVA DE 

COBERTURA. AGRAVO RETIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO. SEGUNDO 

O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O 

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA CONSIDERADA 

DESNECESSÁRIA, QUANDO JÁ HOUVER MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA 

FUNDAMENTAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO, NÃO CONFIGURA 

CERCEAMENTO DE DEFESA. DA PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO 

ÂNUO. INTELIGÊNCIA ART. 206, § 1º, II DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA Nº 

101 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE DO AUTOR. SUSPENSÃO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL. PRAZO LEGAL OBSERVADO. AFASTAMENTO DA 

PREJUDICIAL AVENTADA. 1. A pretensão do segurado contra o 

segurador prescreve em um ano. 2. Na Ação de Indenização, o início da 

contagem do prazo prescricional se dá no momento da ciência inequívoca 

da incapacidade laboral. 3. Suspende-se o prazo prescricional no período 

entre a data do requerimento administrativo e data da ciência de sua 

resposta. DO MÉRITO: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. O contrato securitário tem como objetivo oferecer serviços 

mediante remuneração, devendo a interpretação contratual ser da forma 

mais favorável ao consumidor. CONSTATAÇÃO DA ENFERMIDADE 

DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE SECURITÁRIA. RECEBIMENTO DE 

AUXÍLIODOENÇA POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DURANTE O 

PERÍODO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. O fato gerador do direito 

do segurado ocorreu durante a vigência da apólice securitária, quando 

começou a receber o auxílio-doença do órgão previdenciário, o que foi 

convertido em benefício de aposentadoria posteriormente. CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS. PERÍCIA TÉCNICA 

PREVIDENCIÁRIA CRITERIOSA. ACOLHIMENTO. INVALIDEZ EVIDENCIADA. 

Ainda que sejam instituições distintas, o Órgão Previdenciário e a 

Seguradora, é de conhecimento público que o INSS é muito criterioso na 

análise de seus segurados para a concessão dos benefícios, na medida 

em que os critérios utilizados por ambas as instituições para o 

reconhecimento da invalidez são os mesmos. DANOS MORAIS. REFORMA. 

INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR COTIDIANO. O mero inadimplemento 

contratual não dá azo à indenização por danos morais, especialmente 

quando ausentes os danos à imagem e honra do segurado. AGRAVO 

RETIDO DESPROVIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJPR; ApCiv 

1365199¬7; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Sérgio Luiz 

Patitucci; Julg. 10/09/2015; DJPR 01/10/2015; Pág. 178)(grifo nosso).

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

Do Mérito.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para o recebimento do 

benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a 

analisar.

 A tutela de urgência pretendida é medida que se impõe, porquanto estão 

presentes os pressupostos que a autorizam, notadamente a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

demonstrado através de documentação plausível com a pretensão 

vestibular.

A Lei n.º 8.742/93, denominada Lei Orgânica da Assistência Social – 

LOAS regulamentou o art. 203 da CF/88 e definiu a assistência social 

como Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 

sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas.

A LOAS foi regulamentada pelo Decreto n.º 1.744, de 8-12-1995, exigindo 

os seguintes requisitos:

a) comprovação da deficiência ou da idade mínima de 65 (sessenta e 

cinco) anos para o idoso não deficiente;

b) renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo;

c) não estar vinculado a nenhum regime de previdência social;

d) não receber benefício de espécie alguma.

No tocante à renda familiar, pelos documentos acostados aos autos, qual 

seja o Estudo Psicossocial emitido pela Assistente Social Tatiane Coelho 

Antunes CRESS/MT 2191 e Psicóloga Rhafaela Marques Monteiro Salgado 

CRP 18/01461, vislumbra-se que a renda familiar, embora ultrapasse a 

renda inferior a 1/4 do salário mínimo exigido para concessão do benefício 

pleiteado, o grupo familiar do requerente composto por este e sua genitora 

não possui rendimento fixo, apenas a pensão provida por seu genitor no 

valor de R$ 450,00 (quatrocentos reais) e o benefício da bolsa família no 

valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), sendo que sua mãe está 

desempregada devido a necessidade de cuidar do requerente.

Ademais em resposta aos quesitos de laudo pericial formulado pelas 

partes, fora nomeado perito médico por esse juízo, onde se comprovou 

mediante laudo de perícia médica ref:37, realizada pelo Médico Dr. 

Diógenes Garrio Carvalho, informando que o requerente é portador de 

epilepsia (CID G40) e arritmia cardíaca (CID I47), sendo sua deficiência 

irreversível e de natureza congênita, apresentando crise mesmo com uso 

de medicação.

A jurisprudência é assente nesse sentido, senão vejamos:

“69172987 - PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCLUSÃO DE BENEFICIO ASSISTENCIAL. 

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. BENEFICIO CONCEDIDO. 1. O 

benefício de prestação continuada, de um salário mínimo mensal, previsto 

no art. 203, V, da Constituição Federal e regulamentado pelo art. 20 e 

parágrafos da Lei nº 8.742/93, é devido à pessoa portadora de deficiência 

(sem limite de idade) e ao idoso, com mais de 65 anos, que comprovem 

não ter condições econômicas de se manter e nem de ter sua 

subsistência mantida pela família. 2. O E. STF, na Reclamação (RCL) 4374 

e sobretudo nos Recursos Extraordinários (REs) 567985 e 580963 (ambos 

com repercussão geral), em 17 e 18 de abril de 2013, reconheceu 

superado o decidido na ADI 1.232-DF, de tal modo que o critério de renda 

per capita de ¼ do salário mínimo não é mais aplicável, motivo pelo qual a 

miserabilidade deverá ser aferida pela análise das circunstâncias 
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concretas do caso analisado (à míngua de novo critério normativo). Aliás, 

esse já era o entendimento que vinha sendo consagrado pela 

jurisprudência, como se pode notar no E. STJ, no REsp 314264/SP, Quinta 

Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 15/05/2001, V. u., DJ 18/06/2001, p. 185, 

afirmando que "o preceito contido no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 não é 

o único critério válido para comprovar a condição de miserabilidade 

preceituada no artigo 203, V, da Constituição Federal. A RENDA FAMILIAR 

PER CAPITA INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO DEVE SER 

CONSIDERADA COMO UM LIMITE MÍNIMO, UM QUANTUM OBJETIVAMENTE 

CONSIDERADO INSUFICIENTE À SUBSISTÊNCIA DO PORTADOR DE 

DEFICIÊNCIA e do idoso, O QUE NÃO IMPEDE QUE O JULGADOR FAÇA 

USO DE OUTROS FATORES QUE TENHAM O CONDÃO DE COMPROVAR A 

CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DA FAMÍLIA DO AUTOR". No mesmo 

sentido, também no STJ, vale mencionar o decidido nos EDcl no AgRg no 

REsp 658705/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08/03/2005, V. u., 

DJ 04/04/2005, p. 342, e ainda o contido no REsp 308711/SP, Sexta Turma, 

Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 19/09/2002, V. u., DJ 10/03/2003, p. 323. 3. 

RESTOU DEMONSTRADA, QUANTUM SATIS, NO CASO EM COMENTO, 

SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE, PREVISTA NO ART. 20, § 3º, DA LEI Nº 

8.742/1993, A ENSEJAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL, 

BEM COMO A INCAPACIDADE LABORATIVA. 4. Assim por aplicação 

analógica do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, não somente 

os valores referentes ao benefício assistencial devem ser descontados 

do cálculo da renda familiar, mas também aqueles referentes ao amparo 

social ao deficiente e os decorrentes de aposentadoria no importe de um 

salário mínimo. 4. Apelação da parte autora provida (TRF 3ª R.; AC 

0027968-05.2013.4.03.9999; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Toru 

Yamamoto; Julg. 27/08/2018; DEJF 04/09/2018).”

Com efeitos, os documentos juntados aos autos vislumbram ter o 

requerente, preenchido os requisitos exigidos para a concessão do 

benefício pleiteado, qual seja, “Benefício Assistencial de Amparo Social à 

pessoa portadora de deficiência BPC/LOAS”.

Nesse prisma, estando presentes os requisitos para antecipação da tutela 

no tocante ao recebimento do benefício, tendo demonstrado o requerente, 

através do acervo documental e pericial, ser portador de epilepsia (CID 

G40) e arritmia cardíaca (CID I47), sendo sua deficiência irreversível e de 

natureza congênita, apresentando crise mesmo com uso de medicação, 

DEFIRO o pedido da tutela de urgência pleiteado pelo requerente para a 

concessão do Benefício Assistencial de Amparo Social à pessoa 

portadora de deficiência - BPC/LOAS.

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido do autor e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder o Benefício Assistencial de Amparo Social à 

pessoa portadora de deficiência - BPC/LOAS a Wender de Lima 

Quaresma, na base de um salário mínimo mensal, de acordo com o artigo 

20, caput, da Lei nº 8.742/93, devido a partir da data da entrada do 

requerimento administrativo, qual seja, 23 de outubro de 2014, conforme 

informações de indeferimento INSS anexo aos autos.

Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código do Processo Civil.

Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO ao requerente Wender de 

Lima Quaresma, a implementação do benefício no prazo de trinta (30) dias, 

sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até 

o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O perigo de difícil reparação é 

evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente 

decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da irreversibilidade inserta 

no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena 

do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a 

que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, p. 54.778).

Sem custas.

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).

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.

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.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Pedra Preta-MT, 13 de setembro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45253 Nr: 1049-42.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Alves Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o acusado José Luiz Alves Sobrinho, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso na sanção do artigo 306 da Lei 

9.503/97. (...) Deste feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 06 

(seis) meses de detenção, e considerando que o réu é tecnicamente 

primário, 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.Considerando que o crime não foi cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro 

anos, e atento, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os 

demais requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66408 Nr: 2-91.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Lucas Rezendes, Klebber Lima Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B, Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Vistos etc.

 Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de ref. 149, onde consta 

que o réu encontra-se preso na cidade de Cassilândia-MS, expeça-se 

carta precatória, para que possa tomar o interrogatório do réu Kleber Lima 

Ferreira, com nossas homenagens.

Tendo em vista que em consulta ao Sistema Infojud logrei êxito em 

encontrar novo endereço do réu Danilo Lucas Rezendes, expeça-se carta 

precatória no endereço do réu, qual seja, Rua Manoel Henrique Pereira, n° 

200, Portão Verde Maria Izabel, Várzea Grande, CEP: 78150-000, com a 

finalidade do interrogatório do réu, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49304 Nr: 346-77.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Teixeira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 
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CONDENAR o acusado Otavio Teixeira Borges, já devidamente qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei 9.503/97.Passo 

a dosar a pena do réu.a) - Circunstâncias judiciaisA pena prevista para o 

crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é de 06 (seis) meses 

a 03 (três) ano de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, devendo ser 

individualizada consoante o caso concreto.Quanto à culpabilidade 

verifica-se normal reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, o 

réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado.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, não havendo nada a que se 

valorar.E, acerca do comportamento da vítima, não o que se analisar no 

caso concreto, pois a vítima é a sociedade e a coletividade.Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.b) - 

Circunstâncias legaisNão verifico a presença de circunstâncias 

agravantes e atenuante da pena

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71296 Nr: 2028-62.2018.811.0022

 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: Luana Bezerra, JOSE LINO BEZERRA FILHO , Francisco 

José Lino Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças de Lima Bezerra - falecida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Antonio Romano Ferreira 

- OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Concedo aos requerentes os benefícios da assistência judiciária prevista 

na Lei nº 1.060/50. Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado, nos termos do artigo 

8º da referida Lei, sem prejuízo a pena de litigância de má-fé (art. 80, 

CPC).

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 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.

Em cumprimento ao artigo 617, inciso III, do Código de Processo Civil, 

nomeio como inventariante a herdeira LUANA BEZERRA, a qual deverá 

prestar compromisso em 05 (cinco) dias (artigo 617, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil), devendo apresentar as primeiras declarações 

no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do compromisso, nos termos do 

artigo 620 do Código de Processo Civil e as certidões negativas federal, 

estadual e municipal.

Após, procedam-se as citações a qual o artigo 626 do Código de 

Processo Civil determina, abrindo em seguida para as partes o prazo de 

15 (quinze) dias para que se manifestem sobre as primeiras declarações, 

nos termos do artigo 627 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 10 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71248 Nr: 2003-49.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Cristina Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta – MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043, Rayrana Santana Ferreira - OAB:MT/23.945-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300, §3º, do Código de Processo 

Civil, e por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de antecipação de 

tutela pleiteado pela autora.Cite-se a parte requerida, para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Consigne-se no mandado que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte requerente (artigo 344, Código de Processo Civil), sendo a parte 

requerida considerada revel.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 10 de setembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45243 Nr: 1039-95.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tainara Giachetto Massuia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 SENTENÇA

 Visto em correição.

Trata-se de ação penal ofertada pelo representante do Ministério Público, 

em face de TAINARA GIACHETTO ARRUDA, já qualificada nos autos.

Em audiência realizada em ref. 38, foi ofertada a proposta de suspensão 

condicional do processo, sendo que a ré aceitou as condições impostas.

Instado a manifestação em ref. 90, a representante do Ministério Público 

manifestou que seja declarada a extinção da punibilidade da ré, com fulcro 

no artigo 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Verifica-se que fora ofertada a suspensão condicional a acusada 

TAINARA GIACHETTO ARRUDA, conforme ref. 38, tendo ela aceitado as 

medidas impostas.

Conforme se denota do termo de audiência, o prazo de 02 (dois) anos de 

suspensão do processo já transcorreu sem a revogação do benefício 

concedido a acusada, bem como a acusada cumpriu com as demais 

condições impostas no sursis processual, conforme se verifica nos autos.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada, TAINARA 

GIACHETTO ARRUDA, já devidamente qualificado, em face do 

cumprimento integral das condições impostas na suspensão condicional 

do processo, com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 10 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57606 Nr: 1818-79.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Costa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc. Permaneçam os autos em gabinete para prolação da 

sentença. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 45797 Nr: 1362-03.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Henrique da Silva Lenci, David Souza 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA ARAUJO DA SILVA - 

OAB:15566, Marcio Carrete de Faria - OAB:39787-GO

 Vistos etc. Diante da ausência das testemunhas, redesigno a audiência 

de instrução para o dia 19 de setembro de 2018, às 15h00min. Intimem-se 

as testemunhas Márcia Barbosa, Eunice Izaias de Souza, Gedilson Batista 

de Souza e Maria Josiane de Lima Ferreira para comparecerem a 

solenidade. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-26.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

JOSE VALCENIR SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CORASA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (REQUERIDO)

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010094-26.2017.8.11.0022; Valor causa: $17,600.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença ID. 15051477, anexa aos autos mencionados. MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-78.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010097-78.2017.8.11.0022; Valor causa: $17,600.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença ID. 15073380, anexa aos autos mencionados. MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-73.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO DOS SANTOS JAQUINTA (REQUERENTE)

DANILO BESSA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010065-73.2017.8.11.0022; Valor causa: $25,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença ID. 15080912, anexa aos autos mencionados. MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-77.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DIONISIO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000114-77.2017.8.11.0022; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença ID. 15051477, anexa aos autos mencionados. MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000022-02.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOQUEBEDE TEIXEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000022-02.2017.8.11.0022; Valor causa: $891.17; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Fica 

Vossa Senhoria devidamente intimado do inteiro teor da sentença ID. 

15091673, anexa aos autos mencionados. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-75.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SANTOS GIACOMOLLI (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000086-75.2018.8.11.0022; Valor causa: $15,760.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença ID. 15091813, anexa aos autos mencionados. MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-44.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

DANIEL DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000101-44.2018.8.11.0022; Valor causa: $19,080.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados do inteiro teor da 

sentença ID. 15092257, anexa aos autos mencionados. MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-12.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVA JATO 1 E COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000129-12.2018.8.11.0022; Valor causa: $528.08; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Fica Vossa Senhoria devidamente intimado do inteiro teor da sentença ID. 

15092270, anexa aos autos mencionados. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-79.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

BRUNA GABRIELLY LEMES VIRIATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000131-79.2018.8.11.0022; Valor causa: $10,273.72; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado do inteiro teor da 

sentença ID. 15092327, anexa aos autos mencionados. MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-39.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

JOAO FAUSTINO NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNION GLOBAL INTERNATIONAL EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010119-39.2017.8.11.0022; Valor causa: $25,726.22; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado para que no prazo de 30 

(trinta) dias manifeste sobre o despacho ID. 15092664, anexa aos autos 

mencionados. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-51.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LICERAS (REQUERENTE)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010071-51.2015.8.11.0022; Valor causa: $15,760.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado do inteiro teor da 

sentença ID. 15107834, anexa aos autos mencionados. bem como, para 

que no prazo de 10 (dez) dias apresente as contrarrazões ao recurso 

inominado. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-18.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRO ALVES SIMILI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000105-18.2017.8.11.0022; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste sobre o despacho ID. 15109104, sob pena de 

indeferimento da inicial. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-30.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA HILMA DA PAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000186-30.2018.8.11.0022; Valor causa: $13,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado para que no prazo de 15 

(quinze) dias manifeste sobre o despacho ID 15049094, sob pena de 

indeferimento da inicial. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-16.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES (ADVOGADO(A))

ALMIR FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010084-16.2016.8.11.0022; Valor causa: $5,362.41; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado do inteiro teor da 

sentença ID. 14992154, anexa aos autos mencionados. MARCO ANDRE 

BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-33.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010100-33.2017.8.11.0022; Valor causa: $10,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado, para que no prazo de 

10 (dez) dias apresente as contrarrazões ao recurso inominado anexado 

aos autos. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-21.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMEM ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010073-21.2015.8.11.0022; Valor causa: $7,880.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimando, para que no prazo de 

15 (quinze) dias efetue o pagamento do débito, conforme despacho ID. 

15036487. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum
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Edital

EDITAL N.º 010/2018/DF - A. Kátia Rodrigues Oliveira – MMª. Juíza de 

Direito Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, no uso de 

suas atribuições legais, pelo presente edital torna público, LISTA DE 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS, em conformidade com o Edital nº 014/2012/GSCP 

de 16.06.2012, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico nº 8.813, em 17.06.2012 e Edital nº 001/2018/DF de 

19.07.2018, deste Juízo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 

10299, em 20.7.2018:

* O Edital n° 010/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 74843 Nr: 2446-26.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erminio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, forneça a 

conta corrente para a liberação dos COREJ de ref. 91/92

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 78565 Nr: 1035-11.2012.811.0028

 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: Valma Honorato Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos 

autos a conta corrente para a liberação do COREJ de fls. 177

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158556 Nr: 3599-50.2018.811.0028

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDV, IFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAISA GONÇALVES AQUINO - 

OAB:14839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 35

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 57434 Nr: 890-23.2010.811.0028

 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: JBdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 57434

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o requerente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias dar 

prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, vistas ao IRMP.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157305 Nr: 3147-40.2018.811.0028

 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: Francisco Golbery Albuquerque Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA pretendida 

DETERMINANDO a suspensão do protesto da CDA de nº 2017487902, 

emitida em nome do autor, no valor de R$380.994,37 (trezentos e oitenta 

mil e novecentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos), 

condicionada ao oferecimento de caução idônea no prazo de 15 dias.Com 

a juntada, lavre-se o termo de caução.Após, oficie-se ao Cartório do 1° 

Ofício de Poconé para que o título protestado permaneça sob sua guarda, 

se for o caso, a teor do que dispõe o art. 17, da Lei 9.492/97.Remetam-se 

os autos ao Conciliador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do CPC/2015.Cite-se o réu em 

consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para, 

querendo, apresentar o recurso na forma do art.304 do CPC/2015,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97117 Nr: 841-40.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos 

autos a conta corrente para a liberação dos COREJ, de ref. 59

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84913 Nr: 251-97.2013.811.0028

 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: João José dos Santos Neto, Alaerce José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Pereira da Silva, Silvina Gonçalves 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jasson Borralho Paes de 

Barros - OAB:9937-B/MT, João Vicente Montano Scaravelli - 

OAB:3933-MT, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/MT

 Intimação do advogado da autora para que, no prazo de 05 dias, 

providencie o depósito da diligência do sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 

558,35 (quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), a 

ser depositado na conta n. 25.275-1, agência 0662-9 do Banco do Brasil 

S/A, tendo como favorecido FORUM DA COMARCA DE POCONÉ-MT, CNPJ: 

n. 00.156.072/0001-22, devendo juntar aos autos o comprovante de 

depósito , sob pena de não o fazendo, o mandado de reintegração de 
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posse não ser expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84884 Nr: 225-02.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaciro Lutero da Silva, Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO CURVO 

GARCIA-PROCURADOR FEDERAL - OAB:6828

 INTIMAR a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar aos 

autos a conta corrente para a devida transferência dos valores de ref. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152366 Nr: 1205-70.2018.811.0028

 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: MLP, ÉSPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 152366

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a justificativa apresentada, Designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 04 de dezembro de 2018 às 14h30min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155836 Nr: 2572-32.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita Sales Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes para no prazo legal manifestarem sobre a juntada do 

laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142741 Nr: 5250-54.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidineia Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes para no prazo legal manifestarem sobre a juntada do 

laudi pericial de ref. 33

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149522 Nr: 86-74.2018.811.0028

 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: Olinda Alves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que faço aintimação da parte autora para manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, e requerer o que de direito, sob pena de arquivamento 

conforme sentença de ref. 31

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143186 Nr: 5479-14.2017.811.0028

 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: Terezinha de Almeida Samudio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Luis Malheiros dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franklin da Silva Botof - 

OAB:11.347/MT, SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO ROBERTO DA COSTA 

MARQUES - OAB:2818

 INTIMANDO as partes do laudo de avaliação de ref. 62, bem como que 

encontra-se aberto Vistas sucessivas para alegações finais escritas, no 

prazo comum de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158791 Nr: 3672-22.2018.811.0028

 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: TPLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designada audiência de 

Conciliação, para o dia 05 de dezembro de 2018, às 09h00min. Intimando 

ainda, que foi expedido Carta Precatória para a Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, para a citação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154971 Nr: 2198-16.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Margarida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Distribuidora de Energia S/A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 154971

DESPACHO

VISTOS,

Verifico que há nos autos liminar pendente de cumprimento, em que a 

citação foi remetida por meio de carta precatória para a comarca de 

Cuiabá, não tendo retornado até o momento.

Ocorre que é fato notório e de conhecimento geral que a Energisa S/A, ora 

requerida, detém sede nesta urbe, razão pela qual, a intimação poderá ser 

feita por oficial de justiça.

Dito isso, considerando a pendência de cumprimento de tutela antecipada 

já deferida, tratando-se de medida de urgência, DETERMINO a citação da 

requerida, no endereço de sua sede, nesta urbe, nos termos da decisão 

proferida à ref. 04.

Igualmente, DETERMINO o recolhimento da carta precatória deprecada, 

ante a superveniente perda de seu objeto.

Com a devida intimação, aguarde-se a realização da audiencia de 

conciliação já designada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143287 Nr: 5525-03.2017.811.0028

 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
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 PARTE AUTORA: EVANIR GONÇALVES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, vez 

que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a 

obtenção do benefício pretendido.Pela sucumbência, condeno a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$600,00 

(seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC/2015, ficando 

SUSPENSOS os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do 

CPC/2015, uma vez que a requerente litiga sob o pálio da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153439 Nr: 1693-25.2018.811.0028

 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: Renan do Carmo de Oliveira

 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:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Concedo os benefícios da Justiça Gratuita. Condeno 

a parte autora ao pagamento de custas e honorarios, que arrbitro em 10% 

sobre o valor da condenação, todavia, declaro os mesmos inexigíveis ante 

o benefício da AJ. P.R.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158791 Nr: 3672-22.2018.811.0028

 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: TPLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 158791

DESPACHO

VISTOS

Trata-se de Ação de Divorcio Litigioso proposta por Thyely Pusippe Leite 

Marques em face de Renato Felipe Apoitia da Cunha.

Sustenta que casou com o requerido em 22/01/2016, e dessa união adveio 

o nascimento da menor Sophia Pupsia Pusippe Marques.

Aduz que já estão separados há um ano e meio, sem qualquer chance de 

reconciliação.

Requer a antecipação de tutela para compelir o requerido ao pagamento 

de alimentos provisórios fixados em 30%(trinta por cento) do salário 

mínimo.

 É o relatório.

 Decido.

Defiro o pedido de benefício da Justiça Gratuita.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, RECEBO a 

presente exordial conhecendo o pedido de liminar como Tutela de 

Urgência.

O art.300 do CPC prevê o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

 No caso dos autos, verifico que se mostra plausível o deferimento do 

pleito, uma vez que evidenciados os subsídios necessários à concessão 

da tutela pretendida posto que presente a demonstração de elementos 

probatórios para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, 

acerca da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Dessa forma, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade 

da pessoa humana e da proporcionalidade, e com fundamento no art. 4º 

da Lei 5.478/68 os alimentos provisórios devem ser fixados em 30% do 

salário mínimo vigente para cada filha.

Isto posto, com fundamento no art.300 do CPC, DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA pretendida DETERMINAR ao requerido o pagamento de 

alimentos provisórios fixados em 30% do salário mínimo vigente para filha.

O autor deve efetuar o pagamento mensal do valor ora arbitrado até o 5º 

dia útil de cada mês, devendo a quantia ser depositada em conta a ser 

indicada pelas autoras no prazo de 05 (cinco) dias.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Cite-se o réu com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152004 Nr: 1052-37.2018.811.0028

 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: ANICETA MAGALHÃES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE ALMEIDA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO SANSAO CORREA DA 

COSTA - OAB:4197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Tendo em vista o reconhecimento do pedido pelo requerido, com fulcro 

no art. 487, III, “a” do CPC julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, para que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos, sem 

custas e honorários uma vez que o requerido esta sendo patrocinado pela 

DPE.

2. Certifique-se o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e 

baixas necessárias.

3. Às providências necessárias, 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.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146617 Nr: 7363-78.2017.811.0028

 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: Francisca Maria da Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício da auxilio doença, desde o dia 24.05.2016 (dia do indeferimento 

do requerimento administrativo) nos termos do art.43 da Lei 8.213/91, 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 
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valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do 

requerimento administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta 

de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, 

§3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. Condeno, ainda, a parte 

requerida ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 178 do 

STJ.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.Tendo em vista a presente 

decisão considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no 

art. 300 do CPC, concedo a antecipação de Tutela para que o INSS 

implante o benefício do autor em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 

200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais).A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do 

Segurado: Francisca Marta da Silva Oliveira2.Benefício concedido: Auxílio 

Doença3.Data do início do benefício: 24.05.2016.4.Renda mensal inicial: 01 

Salário MínimoA calcular, nos termos do art.29, II da Lei 8.213/91.5.Data 

início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não 

tenha sido implantado).P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115266 Nr: 3038-31.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia da Silva Pinheiro, LPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ageu Gonçalves Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano de Oliveira - 

OAB:26232/PR, Alessandro Henrique Betoni - OAB:25.555/PR, 

DIRLEY DOS SANTOS GUEDIN - OAB:57663

 CÓDIGO: 115266

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por LEONARDO 

PINHEIRO GONÇALVES, representado por seu avô materno EMANOEL 

MACHADO PINHEIRO em face de AGEU GONÇALVES SCHNEIDER.

Considerando que o Executado apresenta a Ref. 39 e 40, comprovantes 

de adimplemento das parcelas quais a parte Autora aduz estar em atraso 

desde a época da propositura da ação, qual daria ensejo ao deferimento 

da prisão civil;

Considerando que o Executado junta também comprovantes da 

continuidade do pagamento da prestação alimentícia reduzida ao valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais) em sede de liminar nos autos de código 

115345;

Considerando que os autos de revisão de pensão alimentícia código 

115345 foram julgados improcedentes, sendo determinado o pagamento 

de pensão alimentícia ao valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito 

reais) mensais e plano de saúde ao filho do ora Executado, porém houve 

recurso de Apelação que encontra-se pendente de remessa para 

julgamento;

DEFIRO o pedido de substituição processual constante à Ref. 30, 

PROCEDA a Secretaria com as baixas e alterações necessárias.

INTIME-SE a parte Exequente para manifestar-se quanto aos documentos 

juntados pelo Executado à Ref. 39 e 40.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 116012 Nr: 3245-30.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caetano Gonçalves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Ante o exposto, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com as recentes alterações da Lei nº 10.931/2004, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de consolidar nas 

mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na inicial, observando-se as determinações supra, cuja apreensão liminar 

tornou definitiva. Oficie-se ao Detran, comunicando estar a parte autora 

autorizada a proceder à transferência do bem, expedindo, quando for o 

caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou 

de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 

3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69).Pela sucumbência e já que devida, fica o 

requerido condenado no pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba advocatícia que, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015 

fixo, em R$ 1.300 (um mil e trezentos reais), a ser revertida em prol do 

advogado da parte autora.Transitando em julgado esta decisão, 

arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115992 Nr: 3235-83.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Alves

 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: Rafael Henrique Fortunato - 

Procurador Federal - OAB:0

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora de 

auxilio doença, devido desde o dia 10.07.2014 (requerimento 

administrativo), devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo 

IPCA-E desde o indeferimento do pedido administrativo e juros conforme a 

remuneração da caderneta de poupança desde a citação, nos termos do 

RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Tendo em 

vista a presente decisão considerando que se trata de verba alimentar 

com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência 

antecipada para que o INSS implante o benefício da autora em trinta dias 

sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte 

mil reais). Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 

1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC.A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do 

Segurado: JOSÉ ANTONIO ALVES 2.Benefício concedido: Auxílio 

Doença3.Data do início do pagamento: 10.07.2014.4.Renda mensal inicial: 

a calcular. 5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença 

(caso ainda não tenha sido implantado).Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102909 Nr: 2789-17.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joanil Nunes Rondon

 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:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido.Pela sucumbência, condeno o requerente no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$600,00 

(seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC, ficando suspensos os 

pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o autor 

litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.P.R.I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 
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estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94182 Nr: 2625-86.2013.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCdJeS, MMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSSeS, FdJeSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - OAB:11580/MT

 CÓDIGO: 94182DECISÃOVISTOS,Trata-se de Ação de Guarda movida por 

MANOEL MARQUES DA SILVA e MARIA CONCEIÇÃO DE busca e 

apreensão, Código 144259, imperioso o chamamento do feito à ordem, 

declarando nulos os atos processuais realizados nos autos em epígrafe 

posteriores ao despacho proferido em 06/04/2017 (ref. 13).Todavia, em 

observância ao princípio da celeridade processual, DETERMINO o 

translado para os autos Código 144259, dos documentos contidos às refs. 

24, 45 e 48. Após, DETERMINO o arquivamento do presente feito, com 

baixa na distribuição, sem prejuízo ao seu desarquivamento.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 9348 Nr: 180-76.2005.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Olgino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 180-76.2005.811.0002 (Id. 9348)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Acusado: Rafael Olgino da Silva

Referente ao inquérito policial: 156/2004

Vistos etc...

O réu RAFAEL OLGINO DA SILVA, qual. nos autos, foi pronunciado pelo 

crime de homicídio qualificado, uma vez que teria agido mediante recurso 

que tornou impossível a defesa da vítima, nos moldes do art. 121, § 2º, 

inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca o colendo 

Conselho de Sentença reconheceu por maioria de 4 votos (sim) que na 

data de 09 de dezembro de 2004, por volta das 17h00, no pátio da Escola 

Municipal Alegre II, localizada no Loteamento Agrário Carrijo, neste 

Munícipio de Poconé, RAFAEL OLGINO DA SILVA na companhia do 

inimputável Luís Paulo de Magalhães, fazendo uso de uma arma de fogo, 

agindo com animus necandi, efetuou um disparo contra PABLO ADRIANO 

ARAÚJO, conhecido como “Binho”, cujos ferimentos descritos no Laudo 

pericial necroscópico n° 124-12-2004 de fls. 20/21, foram a causa de sua 

morte.

 Por fim, o Conselho de sentença, por maioria de 4 votos (não), 

reconheceram que as lesões sofridas pela vítima não são de autoria do 

réu.

Assim, ante a decisão soberana do Conselho de Sentença JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva, escorado no art. 386, inciso V, do 

Código de Processo Penal, para absolver o acusado RAFAEL OLGINO DA 

SILVA, qualificado nos autos, das imputações que lhes foram feitas na 

sentença de pronúncia.

Transitada esta sentença em julgado, dê-se baixa e demais anotações de 

praxe.

Publicada nesta sessão às 15h43 do dia 08 de agosto de 2018. Os 

presentes saem intimados. Cumpra-se.

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 LEANDRO TURMINA JOÃO VICENTE NUNES LEAL

 PROMOTOR DE JUSTIÇA DEFENSOR PÚBLICO

 ACUSADO:RAFAEL OLGINO DA SILVA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 151609 Nr: 890-42.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Quintino de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Feliciano Moreira - 

OAB:6833

 Vistos etc.

Versa o presente processo sobre ação penal deflagrada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, que ofereceu denúncia contra MARCIO 

QUINTINO DE CAMPOS, devidamente qualificado, imputando-lhe 

transgressão aos preceitos do art. 157, § 2º, incisos I e II e V, do Código 

Penal, por dez vezes, nos moldes do art. 70 do Estatuto Repressivo 

Criminal.

“Consta do incluso inquérito policial que em 09 de fevereiro de 2018, por 

volta das 22h, na Fazenda Santo Antônio, próximo a Ponte da Cutia, nas 

margens do Rio Bento Gomes, zona rural desta cidade e comarca de 

Poconé, Marcio Quintino de Campos, agindo em coautoria e unidade de 

desígnios com outros três indivíduos ainda não identificados, mediante 

violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, bem 

como restrição da liberdade das vítimas, subtraiu para si ou para outrem, 

coisas alheias móveis consistentes em onze aparelhos de celulares, uma 

motosserra, marca Stihl, uma TV LCD 32', marca Semp Toshiba, dois pares 

de botinas, oito pares de chinelos, trinta litros de gasolina, oito lanternas, 

um botijão de gás, diversas peças de roupas e remédios, cerca de 

quarenta quilos de carne, diversos produtos alimentícios, R$ 1.000,00 (mil 

reais) em dinheiro, um veículo WM GOL, cor branca placa HSD-0308, uma 

motocicleta Honda BROS, cor preta, placa NJG-7692, em prejuízo de 

Antônio Cirilo de Figueiredo, Tiago Alexandre dos Santos, Sidney Rondon 

de Assis, Elivázio Vieira da Costa, Leopoldo Mario Ningro Filho e outras 

seis pessoas.

Ao chegarem, renderam Antonio, Tiago, Sidney e as demais funcionários, 

reunindo-os no refeitório. De forma agressiva, pediam que entregassem 

arma e dinheiro. Os quatro estavam com revólveres apontando para a 

cabeça das vítimas. Certo momento, Marcio deu uma coronhada em uma 

das vítimas e atirou para baixo. Marcio, ainda, ameaçou Tiago dizendo que 

iria "meter bala" em todos se não mostrassem as armas. Um dos 

executores ficou vigiando as vítimas enquanto os outros vasculhavam a 

propriedade. A ação durou cerca de três horas. Após subtraírem os 

pertences, o denunciado e os comparsas trancaram as vítimas nos 

quartos e fugiram. Depois de horas, elas conseguiram sair e acionar a 

Polícia. Dias depois, a Polícia Civil recebeu informação anônima de que 

Marcio era um dos autores do roubo. Foram até o local indicado e 

encontraram o denunciado com parte dos bens subtraídos. Ele foi detido e 

encaminhado à Delegacia, onde foi reconhecido pelas vítimas.”

 (...)

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

meio de seu agente signatário, denuncia MARCIO QUINTINO DE CAMPOS, 

devidamente qualificado, imputando ao increpado a prática do crime 

tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II e V, do Código Penal, por dez 

vezes, nos termos do art. 70 do Diploma Repressivo Criminal.

A denúncia foi recebida em 08/03/2018 (ref. 04).

Citado (ref. 9), o acusado apresentou resposta à acusação (ref. 16). Em 

seguida foi pautada (refs. 18/19) e realizada audiência de instrução e 

julgamento na data de 25/06/2018 (ref. 96).

 Durante a instrução judicial, foram inquiridas as vítimas Antônio Cirilo de 

Figueiredo, Tiago Alexandre dos Santos e Sidney Rondon de Asssis e 

ouvida a testemunha Walkiria Filipaldi Correra; além disso, também ocorreu 

o interrogatório do réu.

Os referidos depoimentos foram tomados pelo sistema de gravação 

audiovisual e encontram-se anexados à ref. 96.

Em seguida, aportou aos autos alegações finais (ref. 106), onde o 

representante do Parquet, salienta que estão presentes a materialidade e 

autoria do crime perpetrado, sendo assim, requereu a condenação do 

acusado nas penas do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, por 

dez vezes, nos termos do art. 70 do Estatuto Repressivo Criminal.

.

O advogado do acusado, por sua vez, em sede de memoriais (ref. 116), 

aduz, em sumário, que não há provas para a condenação do réu, ao pálio 

de insuficiência de provas e indícios a sustentar a condenação. Por 

derradeiro, pleiteou fosse aplicado o princípio in dubio pro reo, 

absolvendo-o, nos termos do art. 386 do CPP.

É o relatório. Fundamento e decido.

- Da materialidade
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 A materialidade delitiva do crime inerente ao fato está fartamente 

comprovada pelo Boletins de Ocorrência nº 2018.51412 e n° 2018/47371, 

pelo Auto de Busca e Apreensão Domiciliar Consentida, pelo Termo de 

Apreensão, pelos Termos de Reconhecimento de Pessoa, pelos Termos 

de Reconhecimento de objeto, pelo Termo de Entrega e pela Nota Fiscal-e 

010371, todos imbricados no bojo dos autos de Inquérito Policial n° 

28/2018/DP POCONÉ/MT

- Da autoria

 Em relação à autoria, também, exsurge hialina dos autos, eis que 

incontroversa a circunstância de que o acusado perpetrou o ilícito a mão 

arma e em concurso de agentes.

Nesse contexto, a vítima Antônio Cirilo de Figueiredo inquirida em Juízo, 

obtemperou: que trabalha na fazenda e que no dia 09 de fevereiro lá pelas 

22:00 horas estava na janela do alojamento quando percebeu a presença 

de quatro pessoas, que se aproximaram rapidamente portando armas de 

fogo e o renderam. Depois mandaram que entrasse no alojamento e 

renderam mais quatro empregados, entre eles Sidney, passando a 

perguntar sobre o total de pessoas que havia na fazenda, sendo que 

queriam armas e dinheiro. Após levaram todos para o refeitório, rendendo 

um empregado que estava assistindo televisão no local. Por fim, todos 

foram levados para outro alojamento, oportunidade em que renderam mais 

duas pessoas que estavam lá. Em seguida, renderam a vítima Tiago 

Alexandre dos Santos e, por último, a cozinheira, totalizando 10 (dez) 

vítimas. Finalmente, retornaram com as vítimas para o refeitório, 

determinando que ficassem com as mãos na cabeça e olhando para baixo. 

Na ocasião dois dos assaltantes ficaram vigiando as vítimas e os outros 

dois foram subtrair os bens levados da propriedade.

 Consta também, dos autos que o proprietário e o gerente da fazenda não 

estavam no local, além disso, os responsáveis pelo crime agiram com 

violência, ameaçando as vítimas a todo momento. Ademais, agrediram um 

dos funcionários, conhecido como Índio.

 O ofendido Antônio ainda, ressaltou que os criminosos chegaram a pé na 

propriedade, estavam todos encapuzados, sendo que o responsável por 

dar as ordens aos demais bandidos mancava de uma perna.

Por derradeiro, trancaram todos em um quarto e fugiram com um veículo 

WM Gol e uma motocicleta Honda Bros, os quais foram utilizados pera 

levar a coisas roubadas, da qual faziam parte uma camiseta e um celular 

de sua propriedade.

Outrossim, a investigadora de polícia Walkiria Filipaldi Correa asseverou 

que conhece o acusado de outras ocorrências, e que no dia seguinte ao 

roubo praticado na Fazenda Santo Antônio, estava de plantão quando 

recebeu uma notícia anônima informando que um dos possíveis 

participantes do roubo praticado na Fazenda Santo Antônio morava no 

Distrito de Cangas, em Poconé/MT, era conhecido pelo apelido de “Grey” e 

mancava de uma das pernas. Com tais informações, deslocou-se até a 

residência de Márcio Quintino de Campos, encontrando 04 (quatro) 

camisetas, 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) lamparina, 03 (três) 

lanternas e 02 (duas) peças de carne bovina, que foram reconhecidos 

pelo dono da Fazenda Santo Antônio como de sua propriedade. Ademais, 

os ofendido fizeram o reconhecimento do investigado e dos bens 

encontrados na sua posse como sendo os objetos roubados da 

propriedade rural.

 Destarte, diante dos fartos elementos de convicção angariados nos 

autos, a autoria por parte do réu resta de todo comprovada.

Envereda-se por esse talho a exegese de nossos Sodalícios:

“Roubo duplamente qualificado - Emprego de arma de fogo e concurso de 

agentes - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão da arma 

utilizada no crime e de parte dos objetos roubados em poder do recorrente 

- Firme reconhecimento pelas vítimas - Validade. Roubo consumado - Fuga 

do recorrente e seu comparsa em poder dos objetos, depois de cessada a 

violência empregada na subtração - Prisão decorrente de bem sucedida 

diligência policial, depois de avisados pelas vítimas - Desnecessidade de 

posse mansa ou de locupletamento Emprego de arma de fogo e concurso 

de agentes bem demonstrados - Recuperação de parte dos bens e da 

arma em poder do recorrente - Condenação de rigor - Aplicação da pena - 

Agravamento superior ao mínimo em razão de serem duas as 

qualificadoras - Possibilidade Concurso de crimes - Concurso formal - 

Inocorrência - Roubo praticado contra casal - Patrimônio único - Concurso 

de crimes afastado - Pena reduzida / Regime inicial fechado de rigor, seja 

pela gravidade do crime, revelador de especial periculosidade do agente, 

seja pela reincidência comprovada nos autos Recurso parcialmente 

provido.” (TJSP – Processo ACR 928125380000000 SP - 4ª Câmara de 

Direito Criminal - Relator Salles Abreu – Publicação 08/01/2009 – 

Julgamento 25 de Novembro de 2008)

No que diz respeito ao concurso formal, não podemos olvidar que 

cuidaram-se de dez vítimas distintas, nos moldes do art. 70 do Código 

Penal.

Por derradeiro, depreendo que também restou comprovado que o 

increpado agiu em concurso de agentes, a mão armada e, ainda, restringiu 

a liberdade das vítimas por tempo considerável, a consubstanciar todas as 

três majorantes apontadas na exordial acusatória.

 - Dispositivo:

Posto isto, julgo procedente a denúncia; por conseguinte condeno MARCIO 

QUINTINO DE CAMPOS, epíteto “Grey”, brasileiro, casado, natural de 

Poconé/MT, nascido em 20/09/1981, portador da carteira de identidade n. 

15671836 SSP/MT, inscrito no CPF n. 004.489.211-03, filho de Mauro 

Quintino de Arruda Campos e Maria José de Arruda Campos, residente e 

domiciliado na Rua Ouro Verde, zona rural do distrito de cangas, Município 

de Poconé/MT, como incurso no art. 157, § 2º, incisos I e II e V, do Código 

Penal, por dez vezes, nos moldes do art. 70 do Estatuto Repressivo 

Criminal.

- Aplicação da pena:

Atento aos princípios constitucionais e as diretrizes do art. 59 do Código 

Penal passo a dosimetria da pena.

 - Primeira fase:

A culpabilidade como juízo de reprovabilidade da conduta é evidente, 

merecendo o acusado uma reprovação social pelos seus atos.

No que se refere aos antecedentes observo que o acusado responde a 

outras ações penais, sendo que “em virtude do princípio constitucional da 

presunção de inocência, somente as condenações anteriores com trânsito 

em julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser 

consideradas em prejuízo do sentenciado” ; o que é o caso dos autos, eis 

que foi condenado na ação penal n° 13778-10.2007.811.0002, com 

trânsito em 1°/08/2008.

A conduta social deve ser entendida como os dados relativos ao 

comportamento social do acusado, que poderão ou não ter influenciado na 

prática da infração penal, e que no presente caso não há elementos para 

analisá-lo.

A personalidade do agente é relacionada ao modo e o meio em que o 

acusado teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de 

alguma forma poderiam influenciar na prática do crime e, mais uma vez, 

não há elementos nos autos para realizar esse exame.

Os motivos do crime são as razões que levaram o agente ao cometimento 

do delito. Nas lições de Pedro Vergara “os motivos determinantes da ação 

constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana 

e são suscitados por uma representação cuja idoneidade tem o poder de 

fazer convergir, para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças 

psíquicas” . Com isso, observo que o motivo preponderante é a obtenção 

de lucro fácil.

As circunstâncias e consequências são as normais para o tipo. No que se 

refere ao comportamento das vítimas devo salientar que elas não 

contribuíram para a prática delituosa.

 Registro que conforme precedentes jurisprudenciais majoritários deve o 

juiz “quando da fixação da pena-base, levar em consideração 

tão-somente uma qualificadora, servindo as demais para fins de 

agravação da pena, no segundo momento do critério trifásico” (Código 

Penal Comentado, p. 394).

Analisadas referidas circunstâncias judiciais (especialmente a 

culpabilidade e os maus antecedentes), bem como a qualificadora do 

emprego de arma de fogo (art. 157, § 2°, inciso I, do CP), reputo como 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação 

da pena-base em 04 anos e 10 meses de reclusão e 30 dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena (circunstâncias legais) não 

verifico a ocorrência de circunstâncias agravantes, tampouco atenuantes, 

pelo que mantenho a reprimenda no mesmo patamar.

Na terceira etapa depreendo a existência de mais duas causas de 

aumento, qual seja o concurso de agentes e a restrição da liberdade das 

vítimas (art. 157, § 2º, incisos II e V, CP), de forma que aumento a pena em 

2/5, encontrando 06 anos, 09 meses e 06 dias de reclusão e mais 42 dias 

multa.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Roubo duplamente qualificado – Pena-base acrescida de 2/5 – 

Possibilidade – A pena-base poderá ser aumentada em 2/5, e não apenas 

1/3, quando a existência efetiva de duas qualificadores demonstra um 
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grau maior de reprovabilidade na conduta do agente, dificultando ainda 

mais a defesa da vítima” (STJ – 5a. T. – REsp. 170.134 – Rel. Edson Vidigal 

– j. 5.10.1999)”

Também na terceira e última etapa da formação da pena, restou 

configurada a causa de aumento do concurso formal (art. 70 do Código 

Penal) por dez vezes; razão pela qual exaspero a reprimenda em 1/3 (um 

terço), alcançando a reprimenda de 09 anos e 08 dias de reclusão e mais 

56 dias multa.

Assim, após análise de todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena 

definitiva em 09 anos e 08 dias de reclusão e mais 56 dias multa.

Em decorrência da situação financeira do acusado fixo o valor de cada dia 

multa em um trigésimo do salário mínimo ao tempo do fato.

- Regime inicial de cumprimento de pena

Nos termos do art. 33, § 3o , do Código Penal e partindo do pressuposto 

de que o crime foi executado mediante o emprego de grave ameaça que 

provocou fundado temor nas vítimas, as quais permaneceram por tempo 

considerável com a liberdade tolhida, ocasionando uma situação de 

repercussão negativa na sociedade apto a demonstrar a extrema 

periculosidade do acusado e considerando os maus antecedentes, bem 

como o montante da reprimenda estabeleço para efeito de cumprimento de 

pena o regime inicial fechado.

 - Disposições finais:

O acusado não poderá recorrer em liberdade, já que a base empírica 

utilizada para sustentar a prisão preventiva continua presente e, agora, 

com muito mais veemência. O acusado permaneceu segregado por toda a 

instrução processual e considerando a pena fixada e o regime de 

cumprimento não se justifica, como consectário lógico, seja colocado em 

liberdade.

A conduta do acusado demonstra uma periculosidade concreta, sinal 

indicativo de que representa perigo para a sociedade tornando 

imprescindível a necessidade da segregação cautelar.

 Nesse sentido, jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Não se reconhece a possibilidade de apelar em liberdade a réu que não 

pode ser beneficiado com o direito à liberdade provisória, em razão do 

entendimento ‘de que não há lógica em permitir que o réu, preso 

preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o 

trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação 

cautelar’ (STF, HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe 

de 28/08/2008) (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 173.212/SP, 5.ª Turma, 

Relator: Ministra Laurita Vaz, julgado em 22/11/2011)

1. Tem-se por válida a fundamentação da manutenção da prisão 

processual, com expressa menção à situação concreta, que demonstra a 

periculosidade do acusado, mormente em face da noticiada ameaça de 

morte à vítima. 2. A negativa do benefício de apelar em liberdade para réu 

que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, por força de 

decisão fundamentada, não ofende a garantia constitucional da presunção 

da inocência, mormente porque a manutenção do cárcere cautelar nada 

mais é do que efeito da sentença penal que o condenou. 3. Recurso 

ordinário em habeas corpus desprovido.” (STJ – RHC: 23771/DF, Rel.ª 

Min.ª Laurita Vaz, Órgão Julgador: Quinta Turma, DJe 06/10/2008)

Em decorrência do parco recurso financeiro deixo de condenar o acusado 

ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada esta sentença em julgado:

- expeça-se guia definitiva de execução da pena, lançando-se o nome do 

condenado no rol dos culpados; e

- oficie o Tribunal Regional Eleitoral/MT, a Delegacia de Polícia de 

Poconé/MT, ao Instituto de Identificação deste Estado e ao Instituto de 

Identificação Cível e Criminal Nacional.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109023 Nr: 1367-70.2015.811.0028

 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: Meire Lúcia Proença

 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: Vanessa Viana Ribeiro - 

Procuradora Federal - OAB:2139167Matric

 Certifico que faç a INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar no prazao 

de 15 (quinze) dias, e requerer o que de direito, sob pena de arquivamento 

conforme sentença de ref. 54

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95980 Nr: 409-21.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação do rol de 

testemunhas. Tendo em vista a manifestação do autor, defiro o pedido e 

REDESIGNO para realização de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento o dia 13 de novembro de 2018 às 13h30min. Homologo a 

desistência da testemunha, para que susrtam seus efeitos legais.

 2. EXPEÇA-SE o necessário.

3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-71.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VICENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que diante da intimação errônea da advogada da parte 

autora, conforme mov. 12995856, esta não compareceu para audiência. 

Certifico ainda que diante do que consta na ata da audiência, impulsiono 

os autos para que a parte autora indique o endereço correto para nova 

citação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-73.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

JULIA DE ANDRADE VILACHA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 

Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de 

aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos 

bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013655-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

PAULA NATALIA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 
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8013655-40.2017.8.11.0028. REQUERENTE: PAULA NATALIA DA SILVA 

RIBEIRO REQUERIDO: ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C INEXIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por PAULA NATALIA DA SILVA RIBEIRO em desfavor 

de ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA Designada audiência de 

conciliação para o dia 26/06/2018, constatou-se ausência da parte 

reclamante ID 13853339, estando devidamente intimada para o ato 

requerente. A parte reclamada requereu aplicação dos efeitos da 

contumácia. 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: 8011526-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

NEI FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011526-62.2017.8.11.0028. REQUERENTE: NEI FRANCISCO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Rejeito a preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência 

judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a 

necessidade do pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 

9.099/95. Passo a análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JONILCE DE MORAES CUNHA em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 
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que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Não trouxe provas para comprovar os referidos 

danos. Insta salientar que não pretende este juízo fomentar a banalização 

do dano moral, priorizando os feitos em que realmente houve configuração 

de ofensa a honra do consumidor, o que não restou demonstrado no caso 

em análise. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar 

extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010781-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDYMARA DINIZ RAMOS (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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: 

8010781-82.2017.8.11.0028. REQUERENTE: EDYMARA DINIZ RAMOS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento 

e decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDYMARA DINIZ 

RAMOS em face de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

(CLARO TV). Consta nos autos um pedido de desistência da presente 

demanda, acostada no Id 8829645. Nos termos do texto legal do artigo 

200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeito e, por consequência a EXTINÇÃO do feito sem 

julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013446-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOCIMARE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013446-71.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOCIMARE DOS SANTOS 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE 

URGENCIA proposta por JOCIMARE DOS SANTOS em face de BANCO 

BRADESCO S/A. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente sustenta que a cobrança é indevida, que embora já 

tenha possuído conta no referido banco, esta era apenas para conta 

salário, e que desconhece qualquer contrato de empréstimo ou 

financiamento junta a requerida, razão pela qual pleiteia a inexigibilidade da 

cobrança. No entanto, a parte requerida, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade do débito. Esclarece que a requerente é titular e 

utiliza o serviço de cartão de crédito n. 4096 0126 3616 3588. Foram 

acostadas aos autos, as faturas do cartão com a descrição dos débitos, 

compras parceladas e demais despesas, concernente ao período de 

outubro/2010 a 10/03/2017. Pode-se observar que os pagamentos eram 

realizados via débito em conta corrente, e que o último pagamento fora 

realizado em 10/03/2016 no valor de R$ 150,00 correspondendo ao valor 

parcial. Após essa data deixou de adimplir com as faturas mensais. Dessa 

forma não há que se falar em inexistência de débitos tendo em vista que 

contratou os serviços da requerida e sua negativação foi lícita em razão 

da inadimplência, assim não há configuração de danos morais. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por 

consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. 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: 8013445-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOCIMARE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013445-86.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOCIMARE DOS SANTOS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

VISTO, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Passo a análise do mérito da demanda. Trata-se se AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por JOCIMARE DOS SANTOS em 

face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, incumbe 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. Partindo destas 

premissas e diante das provas produzidas pelas partes, tenho que os 

fatos alegados na inicial restaram comprovados. Narra a inicial que a 

requerente foi negativada pela requerida indevidamente, nos valores de 

R$ 271,18 – contrato 29827775775752026, inserido em 14/03/2017. 

Afirma ainda, que não conhece a empresa requerida e desconhece 

qualquer transação nos valores indicados no extrato. Destaque-se nos 

autos que foi comprovado pela parte requerida que houve a cessão de 

crédito com o Banco do Brasil, porém não houve comprovação que a 

devedora, ora requerente, foi notificada da referida cessão de crédito, 

como preconiza o art. 290 do Código Civil, o que torna ineficaz a cessão 

de crédito à devedora enquanto esta não for notificada. Demonstrando o 

desconhecimento da requerente quanto à operação financeira entre as 

empresas. Assim a requerida é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada. Convém 

lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta 

relevância e de graves consequências, de modo que a requerida deveria 

cercar-se de maiores cuidados. Contudo, restou demonstrado nos 

documentos encartados na inicial, que havia inscrição preexistente, 

registros datados de 10/04/2016 – Bradesco Cartões inserido antes do 

débito em discussão na presente lide, o que por si só já justificaria a 

negativa do pedido de indenização por dano moral, com fundamento na 

súmula 385 STJ. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 385 do STJ - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Desse modo, em decorrência da 

preexistência de inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de 

dano moral indenizável. Quanto ao pedido de inexistência do débito, a 

requerida não comprovou nos autos ser legitima a origem do débito. Razão 

pela qual esta deve ser reconhecida como inexistente. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, para: DECLARAR a inexistência dos 

débitos junto a parte requerida, no valor de R$ 271,18 (duzentos e setenta 

e um reais e dezoito centavos) – contrato 29827775775752026. Bem 

como TORNAR definitiva a liminar deferida no ID 8632029. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017019-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELISTA PEREIRA CALADO (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

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: 

8017019-54.2016.8.11.0028. REQUERENTE: EVANGELISTA PEREIRA 

CALADO REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 
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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O patrono 

da parte requerente manifestou pela desistência da presente demanda em 

13/06/2017, em razão da UC 6/2084250-6 já ter sido indenizada em outro 

processo. Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011897-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LEAL DE ANDRADE (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011897-26.2017.8.11.0028. REQUERENTE: REGINALDO LEAL DE 

ANDRADE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. A requerida alega a preliminar que este juízo deve negar qualquer 

pedido de desistência formulado pela parte autora. Porém não há que se 

falar em negativa, ante a ausência do pedido e suas justificativas. Sendo 

apresentado, no momento oportuno o pleito será devidamente analisado, 

em consonância com a legislação processual vigente. Razão pela qual 

REJEITO a preliminar apresentada pela requerida e passo a análise do 

mérito da demanda. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO 

DE DIVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE 

URGENCIA, proposta por REGINALDO LEAL DE ANDRADE em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO). Narra a inicial que a parte requerente 

que não possui débitos com a requerida, e vem sofrendo cobranças 

indevidas, gerando a inserção no cadastro de inadimplentes referente ao 

débito de R$ 134,97 (cento e trinta e quatro reais e noventa e sete 

centavos) – contrato 0275332296, inserido em 10/02/2017. Pleiteia a 

desconstituição da divida e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por dano moral. No entanto, a parte requerida, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

requerida demonstrou que houve a contratação pela parte requerente, 

justifica que não possui contrato expresso, pois a linha deu origem na 

modalidade pré-paga e que após o contato houve a migração da linha para 

modalidade pós-paga. Demonstrou que o débito é oriundo da linha tel. (65) 

99982-9906 habilitada em 04/05/2016, migrada para a modalidade pós 

paga. Juntou print de telas sistêmicas, relatório de chamadas do período 

de 05/04/2016 a 26/01/2017 e o áudio (Id 8621922) com o oferecimento 

dos serviços de telefonia. No referido áudio restou claro a contratação, ou 

seja, com a confirmação do nome completo e data de nascimento do 

requerente e também informou o endereço, o requerente aceitou a 

migração da linha pré-paga, contratando os serviços do plano Vivo 

Controle Ilimitado. Porém o requerente em sua impugnação à contestação 

impugna veemente o suposto áudio apresentado. Nega que tenha sido 

ofertado o referido serviço. Requereu a realização de perícia do áudio 

acostado nos autos, em razão do requerente desconhece-lo. Em análise 

as provas, entendo desnecessária a realização de perícia uma vez que no 

áudio, foram confirmadas as informações suficientes para identificação do 

titular da linha. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos 

tendo em vista que ficou demonstrado que a contratação dos serviços de 

telefonia foi licita, sendo sua negativação em razão da inadimplência, 

assim ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. REVOGO a 

liminar deferida no ID 8621903. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016941-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE GLORIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016941-60.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ROSELAINE GLORIA PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTO, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado 

em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, 

posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas 

se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise acurada às provas acostadas aos autos, não restou 

comprovada a prática da litigância de má-fé pela Requerente, razão pela 

qual rejeito a preliminar arquida e passo a análise do mérito da demanda. 

Do Mérito Trata-se se AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA, proposta por ROSELAINE 

GLORIA PEREIRA DA SILVA em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA 

DE CRÉDITOS FINANCEIRAS. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, incumbe 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. 

Partindo destas premissas e diante das provas produzidas pelas partes, 

tenho que os fatos alegados na inicial restaram comprovados. Narra a 

inicial que o requerente foi negativado pela requerida indevidamente, nos 

valores de R$ 1.093,91 – contrato 27030532/823834353, INSERIDA EM 

11/12/2015. Afirma ainda, que não conhece a empresa requerida e 

desconhece qualquer transação nos valores indicados no extrato. 

Destaque-se nos autos que foi comprovado pela parte requerida que 

houve a cessão de crédito com o Banco do Brasil, porém não houve 

comprovação que a devedora, ora requerente, foi notificada da referida 

cessão de crédito, como preconiza o art. 290 do Código Civil, o que torna 

ineficaz a cessão de crédito à devedora enquanto esta não for notificada. 

Demonstrando o desconhecimento da requerente quanto à operação 

financeira. Assim requerida é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi 

indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 
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do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada. Convém 

lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta 

relevância e de graves consequências, de modo que a requerida deveria 

cercar-se de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade 

que foi indevido lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo 

de órgão de proteção ao crédito pelos débitos em discussão, justificando 

a manutenção da medida liminar deferida e responsabilização da 

requerida. De outro norte, quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, gerando 

inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de reparação. 

Constatada a indevida inscrição do nome da requerente em órgão de 

proteção ao crédito está caracterizado o dano moral que enseja a 

indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, 

que em tais casos é perfeitamente presumível, o que não configura 

qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a requerida. Importa 

consignar que a parte Requerente possui outras anotações junto ao 

SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes à discutida na 

presente reclamação. Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 

385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência 

de outros apontamentos posteriores, como no presente caso, são levados 

em consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme entendimento, a inscrição 

posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: DECLARAR a inexistência 

somente do débito junto a parte requerida, no valore de R$ 1.093,91 – 

contrato 27030532/823834353. Bem como determinar a requerida que 

efetue a exclusão do nome da requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias. CONDENAR a requerida ao 

pagamento na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais em favor do requerente, devendo a quantia ser acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014369-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOADIR IRINEU SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014369-97.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOADIR IRINEU SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JOADIR IRINEU SOARES DA SILVA em face 

de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO). Compulsando os autos, verifica-se 

pedido da parte requerente pedindo a desistência do processo em razão 

de não ter mais contato com o seu patrono, documento datado de 

24/07/2018. (Id 14390065). Nos termos do texto legal do artigo 200, 

parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência a EXTINÇÃO do feito sem 

julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011208-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011208-79.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARCOS ANDRE RODRIGUES 

DE SOUSA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARCOS ANDRE RODRIGUES DE SOUZA em desfavor de 

BANCO ITAUCARD S/A. Designada audiência de conciliação para o dia 

05/06/2018, constatou-se ausência da parte reclamante, estando 

devidamente intimada para o ato através de seu patrono. (ID 13507336) 

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. 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: 8013544-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA (ADVOGADO(A))

JOENDER DE PINHO CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013544-56.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOENDER DE PINHO CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, 

da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS proposta em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A. Pleiteia a 

parte Reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito. Designada audiência de conciliação 

para dia 23/10/2017, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato. Não há outra alternativa se não aplicar 

os efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. 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. 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. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000894-66.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SIQUEIRA TROVO (REQUERENTE)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO PEREIRA FREITAS (REQUERIDO)

PATRICIA APARECIDA MONTES FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAQUEL MENDES DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000894-66.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO SIQUEIRA TROVO REQUERIDO: 

HUMBERTO PEREIRA FREITAS, PATRICIA APARECIDA MONTES FREITAS 

Cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se com os cumprimentos 

e as baixas necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000894-66.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SIQUEIRA TROVO (REQUERENTE)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO PEREIRA FREITAS (REQUERIDO)

PATRICIA APARECIDA MONTES FREITAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8245 Nr: 653-32.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Tavares Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por ADEMILSON TAVARES 

VIEIRA em face do INSS, todos devidamente qualificados.

Recebido cumprimento de sentença, a autarquia execução apresentou 

impugnação aos cálculos oferecidos pela parte exequente, notadamente 

sobre os valores de honorários advocatícios, alegando que a verba 

sucumbencial deve incidir sobre os valores vencidos até a data da 

sentença (fls. 170/171).

É o relato.

Decido.

A impugnação ao cumprimento de sentença não merece prosperar, uma 

vez que o cálculo apresentado pela parte exequente, referente aos 

honorários sucumbenciais, está de acordo com a Súmula 111, do STJ, na 

medida em que a verba sucumbencial incidiu até a data da sentença.

Ou seja, a sentença foi prolatada em agosto de 2010 (fl. 124) e a planilha 

dos honorários de fls. 165-v/167 incidiu até agosto de 2010, aplicando o 

percentual de 10% (dez por cento), conforme determinado no acórdão de 

fl. 154.

 Assim, desacolho a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

170/171 e HOMOLOGO os cálculos de fls. 165-v/167.

Com o trânsito em julgado, determino a expedição do competente RPV.

Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9909 Nr: 416-61.2007.811.0059

 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: Bertulina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Tendo em vista a apresentação de impugnação à execução complementar, 

intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 12166 Nr: 702-05.2008.811.0059

 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: Antônio Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

A parte autora apresentou cumprimento de sentença, oportunidade em 

que juntou o cálculo dos valores devidos (fls.129/135).

Intimado, o INSS impugnou alegando excesso execução (fls.138/145).

Após, a parte autora concordou com os valores apresentados pela 

autarquia ré em sede de impugnação (fls.148/149).

 Desse modo, HOMOLOGO o cálculo juntado nas fls.142/144 e determino a 

expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17372 Nr: 1216-84.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jota da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 

o retorno dos autos da instância superior.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6224 Nr: 514-17.2005.811.0059

 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: Irenilde Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)POSTO ISSO, com base na motivação supra, ACOLHO parcialmente a 

impugnação ao cumprimento de sentença e determino a remessa dos 

autos à Contadoria Judicial para realização de novos cálculos nos 

seguintes termos: termo inicial: 28.09.2005 (citação); termo final: 

21.10.2013 (data da implantação da aposentadoria por invalidez); 

deduções: 28.11.2005 a 05.10.2008, 01.04.2009 a 30.03.2010 e 

26.07.2010 a 21.12.2010.Com a realização dos cálculos, conclusos para 

homologação.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6298 Nr: 541-97.2005.811.0059

 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: Adelino Santana de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o trânsito em julgado da sentença nos autos em apenso, determino a 

expedição do competente RPV ou precatório.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000814-05.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS Expedido 

por ordem do(a) MM. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Dados do processo: 

Processo: 1000814-05.2018.8.11.0059; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Dissolução]. Partes do processo: 

Parte Ré: REQUERIDO: ADÃO FELIX DA CUNHA Finalidade: CITAÇÃO DE 

ADÃO FELIX DA CUNHA. Resumo da Inicial: Divórcio Litigioso proposto por 

Adriane de Souza Resplade em face de Adão Felix da Cunha. 

Despacho/Decisão: Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. 

Considerando que o requerido Adão Felix da Cunha se encontra em lugar 

incerto e não sabido, no termos do art. 256 do CPC/2015, defiro o pedido 

de citação por edital. Com o transcurso do prazo in albis, tendo em vista 

que a ação foi proposta pela Defensoria Pública, nomeio como curador 

especial o Doutor Itiel Gomes Costa, OAB/MT n. 21.499, que deverá ser 

intimado da nomeação e para apresentar contestação no prazo legal. 

Após, intime-se para impugnação e retornem conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.. Assinado digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 

11.419/2006) DANIEL DE SOUSA CAMPOSJuiz de Direito. Advertência:. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lígia de Oliveira Ribeiro, 

digitei. PORTO ALEGRE DO NORTE, 17 de setembro de 2018. LIGIA DE 

OLIVEIRA RIBEIRO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 

78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-63.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NICOLAU ZANON (REQUERENTE)

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000739-63.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ALESSANDRA NICOLAU 

ZANON REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. ALESSANDRA 

NICOLAU ZANON ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, 

indenização por danos morais e tutela de urgência em face de BANCO 

BRADESCO CARTOES 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, 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, especialmente o extrato de negativação 

juntado aos autos. 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 revogado ou modificado, 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 BANCO BRADESCO CARTÕES 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). Outrossim, 

designo audiência de conciliação para o dia 29.10.2018, às 12h30 (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: 8010081-47.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS (ADVOGADO(A))

MATHEUS ROOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTONIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

KIP CULLERS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

RICARDO ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010081-47.2016.8.11.0059. REQUERENTE: MATHEUS ROOS REQUERIDO: 

KIP CULLERS DO BRASIL LTDA. Inicialmente, sobre o pedido de 

apreciação de sustação do protesto, tem-se que merece prosperar, uma 

vez que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido, especialmente cópia de conversas de e-mail realizada 

entre o requerente e Vladimir Moreto, representante da empresa ré. O 

perigo de dano é evidente, tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, 

indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte reclamante (protesto), que ficará privada de 
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realizar transações comerciais. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – 

DEFERIMENTO LIMINAR – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Se dos autos constam a fumaça do bom direito e está 

constatado o perigo de dano de difícil ou incerta reparação e havendo 

controvérsias a respeito do que restou pactuado entre as partes, é 

cabível a concessão da liminar de sustação de protesto, mormente, 

quando prestada caução idônea." (TJMT, AI 181733/2015, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/03/2016, Publicado no DJE 05/04/2016). 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 a reinserção. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando ao “Cartório de São Félix do Araguaia-MT”, a sustação do 

protesto em nome do Requerente dos seus bancos de dados, tão somente 

em relação aos débitos oriundos da empresa demandada, no prazo de 10 

(dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Ré para que 

se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de reenviar o nome do 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). Considerando a ausência justificada 

do requerente na solenidade retro, eis que o autor, na data de 26/11/2017, 

realizou prova de concurso público em Goiânia-GO, conforme faz prova 

documentos juntados aos autos, designo audiência de conciliação para o 

dia 05 de novembro de 2018, às 14h00 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências para realização da 

solenidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-47.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS (ADVOGADO(A))

MATHEUS ROOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTONIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

KIP CULLERS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

RICARDO ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010081-47.2016.8.11.0059. REQUERENTE: MATHEUS ROOS REQUERIDO: 

KIP CULLERS DO BRASIL LTDA. Inicialmente, sobre o pedido de 

apreciação de sustação do protesto, tem-se que merece prosperar, uma 

vez que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido, especialmente cópia de conversas de e-mail realizada 

entre o requerente e Vladimir Moreto, representante da empresa ré. O 

perigo de dano é evidente, tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, 

indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte reclamante (protesto), que ficará privada de 

realizar transações comerciais. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – 

DEFERIMENTO LIMINAR – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Se dos autos constam a fumaça do bom direito e está 

constatado o perigo de dano de difícil ou incerta reparação e havendo 

controvérsias a respeito do que restou pactuado entre as partes, é 

cabível a concessão da liminar de sustação de protesto, mormente, 

quando prestada caução idônea." (TJMT, AI 181733/2015, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/03/2016, Publicado no DJE 05/04/2016). 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 a reinserção. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando ao “Cartório de São Félix do Araguaia-MT”, a sustação do 

protesto em nome do Requerente dos seus bancos de dados, tão somente 

em relação aos débitos oriundos da empresa demandada, no prazo de 10 

(dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Ré para que 

se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de reenviar o nome do 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). Considerando a ausência justificada 

do requerente na solenidade retro, eis que o autor, na data de 26/11/2017, 

realizou prova de concurso público em Goiânia-GO, conforme faz prova 

documentos juntados aos autos, designo audiência de conciliação para o 

dia 05 de novembro de 2018, às 14h00 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências para realização da 

solenidade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-70.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N M C DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA - EPP (REQUERENTE)

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H R EMBALAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000842-70.2018.8.11.0059. REQUERENTE: N M C DA SILVA COMERCIO E 

INDUSTRIA - EPP REQUERIDO: H R EMBALAGENS LTDA - ME 

Considerando a manifestação retro, tenho que o pedido liminar merece 

prosperar, eis que traz aos autos documentos que demonstram a 

probabilidade do direito deduzido, especialmente a cópia do protesto e a 

efetivação de caução idônea. Por outro lado, o perigo de dano é evidente, 

tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto pelos 

prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da parte 

reclamante (protesto), que ficará privada de realizar transações 

comerciais. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – REQUISITOS LEGAIS 

ATENDIDOS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEFERIMENTO LIMINAR – 

POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se dos autos 

constam a fumaça do bom direito e está constatado o perigo de dano de 

difícil ou incerta reparação e havendo controvérsias a respeito do que 

restou pactuado entre as partes, é cabível a concessão da liminar de 

sustação de protesto, mormente, quando prestada caução idônea." (TJMT, 

AI 181733/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/03/2016, Publicado no DJE 05/04/2016). 

Por fim, 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 revogado ou modificado, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se a reinserção. Ante o 

exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência, determinando ao “2° Serviço Notarial e Registral de Porto 

Alegre do Norte – MT”, a sustação do protesto em nome do Requerente 

dos seus bancos de dados, tão somente em relação aos débitos oriundos 

da empresa demandada, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, 

ainda, a intimação da parte Ré para que se abstenha, até decisão final 

nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome do 

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). 

Outrossim, aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Intimem-se. Às providências para a realização da solenidade.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-47.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS (ADVOGADO(A))

MATHEUS ROOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KIP CULLERS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010081-47.2016.8.11.0059. REQUERENTE: MATHEUS ROOS REQUERIDO: 

KIP CULLERS DO BRASIL LTDA. Inicialmente, sobre o pedido de 

apreciação de sustação do protesto, tem-se que merece prosperar, uma 

vez que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido, especialmente cópia de conversas de e-mail realizada 

entre o requerente e Vladimir Moreto, representante da empresa ré. O 

perigo de dano é evidente, tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, 

indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte reclamante (protesto), que ficará privada de 

realizar transações comerciais. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – 

DEFERIMENTO LIMINAR – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Se dos autos constam a fumaça do bom direito e está 

constatado o perigo de dano de difícil ou incerta reparação e havendo 

controvérsias a respeito do que restou pactuado entre as partes, é 

cabível a concessão da liminar de sustação de protesto, mormente, 

quando prestada caução idônea." (TJMT, AI 181733/2015, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/03/2016, Publicado no DJE 05/04/2016). 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 a reinserção. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando ao “Cartório de São Félix do Araguaia-MT”, a sustação do 

protesto em nome do Requerente dos seus bancos de dados, tão somente 

em relação aos débitos oriundos da empresa demandada, no prazo de 10 

(dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Ré para que 

se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de reenviar o nome do 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). Considerando a ausência justificada 

do requerente na solenidade retro, eis que o autor, na data de 26/11/2017, 

realizou prova de concurso público em Goiânia-GO, conforme faz prova 

documentos juntados aos autos, designo audiência de conciliação para o 

dia 05 de novembro de 2018, às 14h00 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências para realização da 

solenidade.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70376 Nr: 3652-06.2016.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilzeth Araújo Ribeiro, EGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVES VIEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ARAÚJO COÊLHO - 

OAB:6633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de investigação de paternidade.

Devidamente citado e intimado para comparecimento à audiência de 

conciliação, o requerido não compareceu e não justificou a ausência, 

tampouco apresentou resposta.

Instadas a apresentarem as provas pretendidas para deslinde do feito, 

apenas a autora manifestou-se, oportunidade em que requereu a 

produção de prova testemunhal;

Decido.

Defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas partes, 

frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de novembro de 

2018, às 15h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Em tempo, por ocasião da solenidade supra, será colhido o material 

genético das partes para realização de exame de DNA, frisando, desde já, 

que as custas com o pagamento do exame deverão ser arcadas 

integralmente pela parte autora.

Intime-se a parte autora por meio do Dje e o réu pelo mesmo mecanismo 

empregado para citação dele, devendo ser advertido, especialmente, de 

que deverá comparecer para colhimento do material genético.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 8235 Nr: 511-28.2006.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curinga dos Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Daniel da Silva, vulgo "Melância"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônia Lúcia Araújo Leandro - 

OAB:14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente para que no prazo 

de 15 (quinze) dias indicar a localização do veícuo, bem como para 

manifestação sobre a juntada do espelho do RENAJUD.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31197 Nr: 1646-49.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Paulo Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Certifico, considerando que até a presente data não houve publicação da 

sentença, procedo a INTIMAÇÃO do recuperando, por seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21467 Nr: 503-30.2013.811.0019

 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: Daniel Fabre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Rodrigues Pedro, Elizabete Oliveira da 

Silva, José Marcos Riekowski, Cid Nepomuceno Vasconcellos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Humberto de Oliveira 

Junior - OAB:11208-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que diante da juntada de carta precatória(fls.153/162), intimo a 

parte requerente, através de seu advogado, para manifestar o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44042 Nr: 2423-63.2018.811.0019

 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: Guilherme dos Santos da Silva, representado por 

Silvone Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 
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OAB:23996-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, através de seu advogado, da designação de 

audiência de conciliação para o dia 14 de Novembro de 2018, ás 13:30 

horas, nos termos do art.334 §3 do CPC.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139636 Nr: 2221-29.2017.811.0017

 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: Raimunda Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espoólio de José Antõnio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeilson Gonçalves Mendes - 

OAB:20065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Conforme determinado (fl. 49 v), os herdeiros conseguiram comprovarem 

suas hipossuficiências, como se coadunam aos documentos 

apresentados às fls. 53/68, razão pela qual, defiro as benesses da 

assistência judiciária gratuita. Ademais:

Nomeio inventariante Raimunda Ferreira dos Santos, que prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes.

Citem-se, após, os herdeiros, bem como as Fazendas Públicas (CPC, art. 

626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629) ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634), 

manifestando-se expressamente.

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 634) e digam, 

em 15 (quinze) dias (art. 637).

Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art. 638).

Se a inventariante, no curso do processo, for autorizada a levantar ou 

sacar alguma importância que tiver no nome do falecido, observar-se-á o 

disposto no art. 919 do CPC, inclusive às sanções.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, realizando e expedido o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17207 Nr: 1841-21.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildes Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública do 

Município de São Félix do Araguaia-MT em face de Ivanildes Lopes da 

Silva.

 Após o regular andamento do feito, a Exequente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, II, do NCPC (fl. 46).

 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. 46, 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.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 CONDENO a Executada ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136936 Nr: 408-64.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva Apinagé, DdSS, DdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando certidão de fl. 45, Intime-se pessoalmente a exequente para, 

no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias manifeste se continua 

sendo assistido pelo advogado anteriormente atuante em sua defesa, sob 

pena de extinção do processo sem julgamento de mérito com base no 

artigo 485, III do Código de Processo Civil.

 Em caso negativo, intime-a para que constitua novo patrono nos autos, ou 

que informe a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública.

Sobrevindo a certidão do oficial de justiça, proceda Senhor gestor o 

devido impulsionamento do feito, para que seja apresentada manifestação 

pela parte exequente.

 Cumpra-se.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57720 Nr: 306-27.2016.811.0098

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Ante o exposto, por tudo o que há nos autos, com fundamento no que 

acima foi expendido, JULGO IMPROCEDENTE a representação ofertada, 

por falta de provas suficientes para comprovar a autoria do presente ato 

infracional, portanto ABSOLVO o representado ALDAIR PACHURI 

MENDES, já qualificado nos autos, da prática do ato infracional análogo à 

figura típica do art. . 121, § 4º, incisos I e IV e art. 155, §4º, IV c/c art. 29, 

todos do Código Penal.Intime-se o Defensor/Advogado, bem como, 

pessoalmente o Representado, dispensada a intimação de seus 

responsáveis ante a maioridade alcançada no curso do 

processo.Notifique-se o Ministério Público.Não havendo irresignação 

recursal desta decisum, certificar e arquivar os autos mediante as 

anotações e baixas de estilo (CNGC/MT).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo e providenciando o necessário.Porto 

Esperidião-MT, 05 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56419 Nr: 891-16.2015.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLICE PONCE DE SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 891-16.2015.811.0098

Código: 56419

Vistos.

Manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao teor da 

certidão de fl. 70, sobre o que entenderem de direito, sob pena de 

arquivamento/extinção.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 433 de 456



Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 11 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62359 Nr: 102-12.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselaine da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Previ Porto - Fundo Municipal de Previdencia 

Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, HOMOLOGANDO 

por sentença o reconhecimento do pedido pela parte Requerida, 

determinando a implantação do beneficio de pensão por morte em favor da 

Autora, desde a data do óbito, ou seja, 07/02/2015, EXTINGUINDO o 

presente feito com resolução de mérito, conforme artigo 487, II, “a” do 

CPC.Quanto às prestações eventualmente 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 1% (um por 

cento) ao mês, a partir de cada mês de referência, após a data da citação, 

considerada a natureza alimentar da dívida, bem como o IPCA-E para a 

correção monetária.Confirmo a liminar deferida anteriormente em sede de 

tutela provisória.Condeno ainda o Requerido nos honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento), conforme artigo 85, § 19 do CPC, sobre 

o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula n.º 

111 do STJ). Isento a parte requerida de custas e despesas processuais. 

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não excede a mil salários mínimos, afastando, assim, 

a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, de acordo 

com o art. 496, § 3.º inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se 

o necessário.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião MT, 10 de Setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50522 Nr: 853-47.2010.811.0011

 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: Claudeir Ribeiro de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...;Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte maneira:1)Incumbirá 

à parte autora comprovar que exerceu atividade rurícola e a incapacidade 

laborativa;2)Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não 

preencheu todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por invalidez;No tocante a produção de prova pericial, 

verifica-se a desnecessidade de sua produção, tendo em vista que fora 

devidamente produzida nos autos, razão pela deixo de designar a pericia 

requerida.No tocante ao requerimento de produção de prova testemunhal, 

DEFIRO tal pleito requerido para que se possa, com segurança, aferir a 

veracidade dos fatos aduzidos na exordial.No tocante ao requerimento de 

depoimento pessoal INDEFIRO-O, posto que esta em nada contribuirá para 

o esclarecimento da questão, visto a perícia em epígrafe.Deste modo, 

designo audiência de instrução e julgamento para realizar-se no dia 13 de 

DEZEMBRO de 2018, às 14h30min, para inquirição das 

testemunhas.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, 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 Ss 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 intimação feita pela via 

judicial. Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião 

MT, 06 de Setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59027 Nr: 1255-51.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÂO LINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Porto 

Esperidião/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

José de Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1255-51.2016.811.0098

Código: 59027

Vistos.

Notifiquem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando fundamentadamente sua necessidade, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 06 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58914 Nr: 1158-51.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Glória D'Oeste-MT, W2 Auditoria e 

Consultoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 Autos: 1158-51.2016.811.0098

Código: 58914

Vistos.

Notifiquem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando fundamentadamente sua necessidade, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 12 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63839 Nr: 997-70.2018.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17414/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 997-70.2018.811.0098

Código: 63839

Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens, ajuizada por 
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NEIDE MENDES DA ROCHA, em face de MÁRCIO BRITO DE LIMA, todos 

devidamente qualificados.

Consta às fls. 14-15v, o recebimento da inicial, o indeferimento da justiça 

gratuita com recolhimento das custas no final do processo, tutela 

antecipada deferida para arrolamento dos bens e oficio ao Detran/MT, e 

designação de conciliação.

Conforme consta do termo de audiência de conciliação (fls. 26), bem como 

às fls. 20/21, a parte Autora pugna pela desistência da ação, requerendo 

sua homologação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta extinção no estado em que se encontra “ex vi” do art. 

354, CPC, tendo em vista que este desfecho se impõe, ante a ocorrência 

“in casu” uma das hipóteses do art. 485, CPC.

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.

 Tendo em vista que parte autora requer a desistência da ação antes da 

apresentação de contestação pela parte requerida, posto que sequer 

houve a citação, desnecessária a intimação do requerido conforme norma 

processual civil.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII – homologar a desistência da ação;”

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários de sucumbência considerando a 

ausência de pretensão resistida.

Custas pela parte Autora/desistente.

Após o trânsito em julgado, não havendo mais pendências, arquivem-se 

os autos com as baixas de anotação e estilo.

 Publique-se. Registre-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 11 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50837 Nr: 346-48.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Barbosa, Nilton Borges 

Borgato, GHEISA MARIA BONFIN BORGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B, Josiney de S. Silva - OAB:14.395/MT, 

Sandra Marisa Balbino da Trindade - OAB:74307MG

 Autos: 346-48.2012.811.0098

Código: 50837

Vistos.

Certifique-se a Secretaria quanto ao decurso de prazo para apresentação 

dos memoriais por parte do Requerido.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 11 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62714 Nr: 310-93.2018.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdMC, CNdM, CTdPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESdMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 

OAB:15896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA FRANCO SILVA - 

OAB:22314/O

 Autos: 310-93.2018.811.0098

Código: 62714

Vistos.

Considerando a nova sistemática processual civil em harmonia com os 

preceitos e princípios constitucionais, reafirmados no CPC, a 

mediação/conciliação deve ser estimulada a todo tempo durante a 

prestação jurisdicional, como forma consensual de solução de conflitos, 

mormente quando se refere ao direito de família, a saber:

Art. 696. A audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em 

tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução 

consensual, sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o 

perecimento do direito.

Assim, verificando-se nos autos a possibilidade de autocomposição, 

DEFIRO o pedido de fls. 121/121v, quanto à realização de audiência 

conciliatória.

Para tanto, designo o dia 01 de OUTUBRO de 2018, às 13h50min, para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus advogados constituídos nos 

autos, nos termos do art. 695 do CPC, com antecedência de 15 (quinze) 

dias, para que compareçam à audiência designada, acompanhados de 

seus patronos.

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º do 

CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, COM URGÊNCIA.

Porto Esperidião-MT, 11 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62593 Nr: 230-32.2018.811.0098

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMC, MESdMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Franco Silva - 

OAB:22314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 230-32.2018.811.0098

Código: 62593

Apensos: 62714/62357/62964/62428

Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no feito 62714, em 

apenso, quanto a audiência de conciliação designada.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 11 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62964 Nr: 459-89.2018.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Alexandre de Melo Correia, Cleoci Nascimento de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maianne Espírito Santo de Moraes Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 

OAB:15896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 459-89.2018.811.0098

Código: 62964

Apensos: 62714/62593/62357/62428

Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no feito 62714, em 

apenso, quanto a audiência de conciliação designada.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 11 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62428 Nr: 129-92.2018.811.0098
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMC, MESdMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Franco Silva - 

OAB:22314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 129-92.2018.811.0098

Código: 62428

Apensos: 62714/62593/62357/62964

Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no feito 62714, em 

apenso, quanto a audiência de conciliação designada.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 11 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50615 Nr: 3007-38.2010.811.0011

 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: Maria Terezinha de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso I do CPC, para CONDENAR o requerido a CONCEDER o 

benefício previdenciário de pensão por morte à parte autora, no valor de 

01 (um) salário mínimo nacional, inclusive 13º salário. Para a data de início 

do benefício, fixo a data do indeferimento administrativo, qual seja 

07/03/2016, nos termos do art. 74, inciso I da Lei nº 8.213/91.Tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, 

serão devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária a partir de 

30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros 

moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento 

a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no importe de 10% sob o valor das parcelas 

vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ).Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (um mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC, 

dispensando-se o reexame necessário.Publique-se. Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 11 de setembro de 2.018.Lílian Bartolazzi 

L. BianchiniJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64075 Nr: 1142-29.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Federal de Cáceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS VALERIO DOS REIS, JOEL DOMINGOS 

DE SOUZA, JULIAN MARCOS GONÇALVES PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838, Otavio Simplício Khun - OAB:14238, ROBSON DOS REIS 

SILVA - OAB:19991/O

 HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E ART. 35 DA LEI 11.343/06)- 

1. INVOCADO O EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO 

POLICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PRAZO PRORROGADO NOS TERMOS DO 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 51 DA LEI Nº 11.343/06 – INEXISTÊNCIA DE 

DESÍDIA DA AUTORIDADE POLICIAL – INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO 

RETORNOU À DELEGACIA DE POLÍCIA EM RAZÃO DE PEDIDO REALIZADO 

PELA DEFESA DO PACIENTE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – ORDEM 

DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Não há 

que se falar em excesso de prazo para conclusão do inquérito policial 

quando este decorre da impossibilidade de retorno dos autos à Delegacia 

de Polícia, em virtude da análise do pedido de relaxamento da prisão 

preventiva, indeferido ante a prorrogação do prazo nos termos do 

parágrafo único do art. 51, da Lei Antidrogas, não caracterizando o 

excesso de prazo. (HC 65591/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado 

no DJE 19/06/2015).Portanto, estão dentro do prazo as diligências 

p o l i c i a i s ,  n ã o  h a v e n d o  i l e g a l i d a d e  n a  p r i s ã o  d o 

flagrado/indiciado.Evidencia-se ainda, que são inadequadas as medidas 

cautelares diversas da prisão ao presente caso, uma vez que 

apresentam-se insuficientes e desproporcionais à gravidade da 

conduta.Assim, tendo em vista que não há excesso de prazo na formação 

da culpa, bem como não se mostraram suficientes as cautelares diversas 

da prisão, e, não havendo modificação fática, mantenho a decisão 

pretérita por seus próprios fundamentos, pelo que indefiro os pedidos 

vertidos às fls. 255/262.Intime-se o réu da presente decisão COM 

URGÊNCIA.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Aguarde-se a remessa 

do respectivo inquérito policial. Traslade-se as cópias necessárias ao 

Inquérito Policial correlato, inclusive desta decisão, após, arquive-se em 

pasta própria.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 14 de setembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-81.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRICELI APARECIDA DA ROCHA CAMPOS (REQUERENTE)

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010004-81.2017.8.11.0098. REQUERENTE: ANDRICELI APARECIDA DA 

ROCHA CAMPOS REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos. 

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por ANDRICELI APARECIDA DA 

ROCHA CAMPOS em desfavor de RN COMERCIO VAREJISTA S.A. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado (art. 355 do CPC), posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Inexistindo preliminares a serem enfrentadas, passo 

diretamente à análise e decisão quanto ao mérito. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora comprovou 

ter adquirido 1 (um) Bebedouro Refrigerado GFN2000 branco, 110V – 

IBBL, através de cartão de crédito, junto à Requerida, em 03 (três) 

parcelas. Alega que o referido produto apresentou problemas, o qual foi 

detectado no ato de recebimento, ocasião em que recusou seu 

recebimento, requerendo sua devolução pela própria transportadora. 

Posteriormente, procurou a Reclamada diversas vezes para viabilizar a 

substituição do produto, todavia, ante a impossibilidade de substituição do 

produto, a Reclamante optou pela devolução do valor, entretanto, a 

Reclamada quedou-se inerte, sendo que as parcelas foram debitadas 

conforme consta da fatura de cartão de crédito da autora, acostada aos 

autos. Compulsando os autos verifico que o valor despendido pela 

reclamante foi no total de R$ 521,91 (quinhentos e vinte e um reais e 

noventa e um centavos) - conforme Nota Fiscal em anexo (Danfe 

0000612330 - emitida pela Reclamada), consoante Id5304393-página 13, 

que a reclamada não repararam o vício no produto, não realizou a troca do 

produto ou a restituição de seu valor. No pertinente aos danos morais, a 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 
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Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que, no caso, a parte autora tem 

tentado, sem sucesso, obter a reparação do produto adquirido para que 

possa usá-lo para os fins a que se destina. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte autora em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela parte ré, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

Reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o abalo moral experimentado 

pela parte autora, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a parte ré a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Não 

obstante as alegações da Reclamada afirmando a devolução da quantia 

paga, através de estorno junto ao cartão de crédito da Requerente, não 

juntou nos autos documento hábil a comprovar suas afirmações, haja vista 

sua incumbência probatória por tratar-se de fato extintivo do direito do 

autor. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil, EXTINGUINDO o feito com resolução de 

mérito, para: a) CONDENAR as reclamadas a pagar à parte autora a 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida 

e correção monetária a partir desta data, nos moldes da súmula 362 do 

STJ. b) CONDENAR a Reclamada para que restitua à parte autora o valor 

de R$ 521,91 (quinhentos e vinte e um reais e noventa e um centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Defiro o benefício da justiça gratuita, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 24 de julho de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-54.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLEITON CALHAU LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

PARA AUDIÊNCIA D Expedido por ordem do(a) MM. LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIACNHINI Dados do processo: Processo: 

1000111-54.2018.8.11.0098; Valor causa: R$ 10.156,79; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLEITON CALHAU LOPES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas(s) Nome: CLEITON 

CALHAU LOPES Endereço: RUA RAMON LAURA FRANCO, SN, CENTRO, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da 

parte promovente, na pessoa de seu advogado, acima qualificada, para 

comparecer, à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de 

outubro de 2018, às 09:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, devidamente acompanhado de advogado(s) 

habilitado(s). ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados 

pela parte promovente na petição inicial ou termo de reclamação, podendo 

ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a,s) citando(a,s)/intimando(a,s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. PORTO 

ESPERIDIÃO, 17 de setembro de 2018. ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 

CORREIA Analista Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - 

TELEFONE: (65) 32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-24.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LOEZIO GUEDES (REQUERENTE)

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

PARA AUDIÊNCIA Expedido por ordem do(a) MM. LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIACNHINI Dados do processo: Processo: 

1000113-24.2018.8.11.0098; Valor causa: $10,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LOEZIO GUEDES Parte Ré: REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA 

LARGA LTDA. Pessoa(s) a ser(em) intimadas(s) Nome: LOEZIO GUEDES 

Endereço: Rua Adalberto Pagliuca, SN, próximo a Igreja Cristã do Braisl, 

Parque Maria da Conceição, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu 

causídico, acima qualificada, para comparecer, à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de outubro de 2018, às 09h30min, 

na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

devidamente acompanhado de advogado(s) habi l i tado(s). 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

promovente na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. PORTO 

ESPERIDIÃO, 17 de setembro de 2018. ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 

CORREIA Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - 

TELEFONE: (65) 32251584

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14380 Nr: 350-81.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurélio Santos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação em seus efeitos legais.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 437 de 456



Após, remetam-se os autos ao E.TRF1, independentemente de juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59336 Nr: 2386-47.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA QUEIROZ, ALAN DA 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

Considerando-se o usufruto de licença-paternidade por este magistrado a 

partir do dia 11/09/2018, inviabilizando a realização da solenidade 

anteriormente agendada, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de outubro de 2018, às 15h30 (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será 

realizado após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60067 Nr: 2681-84.2018.811.0080

 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): RODRIGO PINHEIRO DA COSTA, Felipe Negrão 

de Cerqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Considerando-se o usufruto de licença-paternidade por este magistrado a 

partir do dia 11/09/2018, inviabilizando a realização da solenidade 

anteriormente agendada, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de outubro de 2018, às 15h00 (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será 

realizado após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57879 Nr: 1666-80.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARCOS FERREIRA DA 

CONCEIÇÃO, ROBERTO GOMES MEDEIROS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A

 Vistos.

Considerando-se o usufruto de licença-paternidade por este magistrado a 

partir do dia 11/09/2018, inviabilizando a realização da solenidade 

anteriormente agendada, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de outubro de 2018, às 14h30 (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será 

realizado após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56053 Nr: 853-53.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

Considerando-se o usufruto de licença-paternidade por este magistrado a 

partir do dia 11/09/2018, inviabilizando a realização da solenidade 

anteriormente agendada, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de outubro de 2018, às 14h00 (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será 

realizado após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58661 Nr: 2100-69.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR FERREZ PEREIRA, Marcos Lopes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANISSE MONTEIRO CAMPOS 

- OAB:21827/O

 Vistos.

Considerando-se o usufruto de licença-paternidade por este magistrado a 

partir do dia 11/09/2018, inviabilizando a realização da solenidade 

anteriormente agendada, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de outubro de 2018, às 13h30 (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será 

realizado após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57399 Nr: 1430-31.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Israel Carvalho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

Considerando-se o usufruto de licença-paternidade por este magistrado a 

partir do dia 11/09/2018, inviabilizando a realização da solenidade 

anteriormente agendada, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de outubro de 2018, às 13h00 (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será 

realizado após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56494 Nr: 1039-76.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedeilson Pereira da Silva, MARCIO NERES DE 

OLIVEIRA, RODIVAN FERREIRA DE FREITAS, WEJANDRE VALADARES 
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DOS SANTOS, Luan Souza Santos, Carlos Henrique Sousa Shwendler, 

Matheus Phillippe Goulart Farias, ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, 

EMERSON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT, 

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, CRISTIANE VIEIRA DE 

SOUZA - OAB:15042/A, José Renato de Moraes - OAB:13330/MT, 

Paulo Roberto Frantz Hippler - OAB:OAB/MT 23.346/O

 Vistos.

Considerando-se o usufruto de licença-paternidade por este magistrado a 

partir do dia 11/09/2018, inviabilizando a realização da solenidade 

anteriormente agendada, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 09 de outubro de 2018, às 13h00 (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será 

realizado após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59713 Nr: 2523-29.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

Considerando-se o usufruto de licença-paternidade por este magistrado a 

partir do dia 11/09/2018, inviabilizando a realização da solenidade 

anteriormente agendada, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 09 de outubro de 2018, às 13h00 (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será 

realizado após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 36532 Nr: 812-91.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, ROMILDO DOS 

SANTOS, ROSENILDA DA SILVA SANTOS, GREICY CAROLINA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Lopes da Silva - 

OAB:25.579, SARAH TAVARES LOPES DA SILVA - OAB:65429 OAB/PR

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Exequente, via DJE, na pessoa de seu Advogado, para que 

se manifeste acerca da exceção de pré-executividade apresentada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57941 Nr: 1686-71.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON CONCEIÇÃO OLIVEIRA, 

ALESSANDRO CAROLINO DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o advogado do Réu, para que apresente alegações finais no prazo 

legal.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46962 Nr: 2420-43.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandilson de Freitas Goularth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Processo nº. 2420-43.2017.811.0052 – Código nº 46962

Vistos, etc..

Apresentada a respostas à acusação (ref. 13), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 15 

DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 13H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49753 Nr: 100-83.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente de Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré VICENTE DE ALMEIDA FILHO 

já qualificado nos autos, para o CONDENAR pela prática dos crimes 

previstos nos artigos 155, §§ 1º e 4º, inciso I, e 307, ambos do Código 

Penal. Resolvido o mérito, passo à individualização/fixação da(s) pena(s) 

– CRFB/88, art. 5º, XLVI -, fazendo-a de acordo com as conclusões suso 

– CPP, art. 387, I a III; CP, arts. 59, 60 -, cuja “pena-base será fixada 

atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão 

consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as 

causas de diminuição e de aumento” - CP, art. 68.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54016 Nr: 2391-56.2018.811.0052

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Whanderson Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, Rute de Laet e Soares - OAB:6119, Tatiane 

Aparecida Dias de Souza - OAB:21.274/MT

 Diante do exposto e em consonância à manifestação Ministerial de ref. 42, 

DEFIRO o pleito defensivo de ref. 36 e consequentemente REVOGO A 

PRISÃO TEMPORÁRIA anteriormente lançada, mediante a imposição das 

seguintes medidas cautelares (art. 319 do Código de Processo Penal):1) 

COMPARECIMENTO MENSAL em juízo para informar e justificar suas 

atividades;2) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca por mais de 10 (dez) 

dias consecutivos, sem autorização Judicial e concordância do Ministério 

Público;3) COMPARECIMENTO a todos os atos do inquérito policial e do 
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processo;4) PROIBIÇÃO de acesso ou frequência a determinados lugares, 

quais sejam: bares, boates, festas, festejos, prostíbulos e 

congêneres.Ademais, DETERMINO ao i. Gestor Judiciário: 1) RECOLHA-SE 

o mandado de prisão temporária expedido à ref. 02 e EXPEÇA-SE o 

competente contramandado.2) EXPEÇA-SE carta precatória à comarca de 

Araputanga/MT, a fim de executar e fiscalizar as medidas cautelares 

impostas.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000276-45.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA KARINE THOMAZELLI RIBEIRO (REQUERENTE)

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 17 de setembro de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMOS MEDEIROS DOS SANTOS 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: 17/10/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000276-45.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107). ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: (65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010322-42.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

JOSE LUCIO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL (REQUERIDO)

WAGNER RICCI DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010322-42.2016.8.11.0052 Valor causa: $35,200.00 Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Partes do processo: Parte Exequente: JOSE LUCIO LIMA DOS 

SANTOS Parte Executada: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - 

CASAL Senhor(a): COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - 

CASAL Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO, para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do 

valor do débito (calculo anexo) ou comprovar que já o fez, sob pena de 

incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 475 - J do 

Código de Processo Civil, assim como o advirta de que a decisão judicial 

transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, 

depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário? NCPC, art. 

517. Despacho/Decisão: anexo RIO BRANCO/MT, 17 de setembro de 2018 

Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-96.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

LEIDIANE FERREIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

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 RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010396-96.2016.8.11.0052. REQUERENTE: LEIDIANE FERREIRA ALMEIDA 

REQUERIDO: OI S/A Diante do certificado no ID 13136327, CONDENO a 

parte requerida ao pagamento de multa e honorários advocatícios, ambos 

em 10% sobre o valor da condenação. DEFIRO o pedido da parte autora, 

considerando deter o dinheiro preferência sobre os bens a serem 

penhorados e em observância ao orçamento acostado ao ID 13539329, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do NCPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do NCPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do requerido 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 3.315,20 (tres mil, 

trezentos e quinze reais e vinte centavos), indicado no ID 13539329, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema 

BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, 

INTIME-SE a parte requerida acerca da penhora online, para os fins do § 

1º do artigo 525 do NCPC. (III) No caso de ocorrência do item “II” da 

presente decisão, se vier aos autos a impugnação de que trata do § 1º do 

artigo 525 do NCPC, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS. Não havendo impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora em 15(quinze) dias úteis. (IV) Caso 

a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte requerente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Permaneçam os autos 

em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do 

Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-62.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (ADVOGADO(A))

PITTERSON MENDES LAMARAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

MARTA DELMONDES PEIXOTO - 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, 17 de setembro de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/10/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000249-62.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000259-09.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

R ZANOL EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000259-09.2018.8.11.0052 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, proposta pela empresa R ZANOL EIRELI-ME, em desfavor de 

LINDOMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA. Os autos vieram conclusos para o 

recebimento ou não da inicial, tendo o autor pugnado pela concessão das 

benesses da justiça gratuita. Entretanto, verifico que a parte requerente 

se trata de pessoa jurídica. Dispõe o artigo 99, § 3º, do CPC que se 
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presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apenas em relação a 

pessoa natural. Deste modo, verifico que o pleito necessita de dilação 

probatória, já que a parte autora apenas se se limitou em alegar a 

hipossufiência, sendo a mera alegação insuficiente para o seu 

deferimento. Por todo exposto, nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a 

parte AUTORA para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, aporte aos autos 

documentações hábeis que promovam a comprovação da alegada 

impossibilidade de suportar as custas/despesas processuais em prejuízo 

econômico da empresa ou proceda o recolhimento das custas/despesas 

processuais, sob pena de extinção do feito, sem resolução do merito.. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26245 Nr: 1134-37.2010.811.0032

 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: Administratora de Consorcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Ferreira de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Andrés Daniel Moura Zanzeri - OAB:272.597 SP, Ed 

Clayton José Ferreira - OAB:282.988, Giselle de Oliveira Trindade - 

OAB:150.233-E, Jeison de Rosa Krajuskinas - OAB:125.262-E, 

Leandro José Campreguer - OAB:254.329 SP, Mariangela Diaz 

Brossi Borges - OAB:167.687 SP, Norma Dobzinski Toledo - 

OAB:90.771 SP, Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP, Renata 

Zerati Del Campo - OAB:219.898 sp, Rosana Pinheiro de Souza - 

OAB:274.988, Thalita Araújo Sant'anna - OAB:245.901 SP, Wagner 

Neres de Assis - OAB:167.753-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestação, bem como requerer 

o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55071 Nr: 106-92.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Aureliano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da lesgislação vigente intimo o autor a se manifestar sobres 

as consultas realizadas n o sistema SIEL E RENAJUD por esta secretaria 

as fls.52/54 destes autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80669 Nr: 883-38.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Sete Quedas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALVIO TSCHINKEL - OAB:2039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frederico Penna - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 3.358,00(três mil trezentos e cinquenta e oito reais), referente ao 

cumprimento do mandado no Bairro (Fazenda Água Fina-localizada na 

zona rural e Município)Marzagão, 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.Conforme certidão do Senhor Oficial de 

Justila de ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76434 Nr: 3224-71.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dálvio Tschinkel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Sete Quedas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislene de Arruda Aguilar - 

OAB:OAB/MS 7.905, Juliana Simoniele Saldanha Tschinkel - 

OAB:MS/ nº: 10.645, Marcos Jose Machado - OAB:106.820, Osmar 

Vieira da Silva - OAB:PR 19.278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frederico Penna - OAB:, 

Gislaine Aparecida Gobeti Mazur - OAB:, Marcos Jose Machado - 

OAB:106.820, Osmar Vieira da Silva - OAB:PR 19.278

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 5.037,00(cinco mil e trinta e sete reais), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro (Fazenda Água Fina)Marzagão, 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. Conforme Certidão do Senhor Oficial de Justiça de ref. 22.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82606 Nr: 2147-90.2018.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdM, AMDMA(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12.952

 TENDO EM VISTA férias da Defensora Pública agendada entre os dias 

17/09/2018 a 28/09/2018, REDESIGNO a audiência marcada neste 

processo (18/09/2018) para o dia 23 de outubro de 2018 as 13;00 horas.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES – n.º 1/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Alexandre Paulichi Chiovitti, Juiz de Direito 

e Diretor do Foro da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, no uso de 

suas atribuições legais impostas pela Portaria n.º 4, de 9 de fevereiro de 

2015, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, 

consubstanciado na Resolução n.º 154, de 13 de julho de 2012, do 

Conselho Nacional de Justiça e no Provimento n.º 05/2015, de 22 de 

janeiro de 2015, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso;

 RESOLVE: CONVOCAR: as instituições públicas e/ou privadas com 

finalidade social, sediadas nesta cidade de Santo Antônio de Leverger/MT, 

para participarem do cadastro e habilitação, com a finalidade de obter 

recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das 

composições civis, das transações penais e suspensão condicional dos 

processos realizados nesta Vara de Execução Penal ou Juizado Criminal. 

1. Dos Objetivos:a) cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução 

Penal ou Juizado Criminal, enquanto instancia do Poder Judiciário quanto à 

destinação dos recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas 
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e medidas alternativas; b) Selecionar as entidades candidatas com o 

objetivo de prestar apoio financeiro a elas para realizarem ações e 

serviços sociais de interesse público e que se adequem as exigências da 

Resolução n.º 154 do CNJ.c) Contribuir para o fortalecimento das 

entidades selecionadas enquanto espaço de promoção do 

desenvolvimento humano e comunitário. 2. Quem pode participar: Podem 

concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins lucrativos e 

regularmente constituídas, desde que: a) Possuam pelo menos 01(um) ano 

de funcionamento; b) Possuam sede própria na Comarca; c) Desenvolvam 

ações continuadas de caráter social nas áreas da assistência social 

voltado a criança e adolescente; d) Sejam entidades parceiras no 

recebimento/acolhimento e cumpridores de prestação de serviços à 

comunidade; e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de 

crianças e adolescentes em conflito com a Lei; f) Atuem diretamente no 

atendimento e/ou tratamento aos usuários de substâncias psicoativos; g) 

Apresentem projetos compatíveis com os requisitos deste Edital. 2.1 - 

Quem NÃO pode participar: a) Empresas privadas com fins lucrativos; b) 

Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário;c) 

Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio e fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas; d) Fundações e Instituições empresariais; e) 

Organizações internacionais; f) Entidades que não possuem 01(um) ano 

de funcionamento; g) Entidades que não possuem sede própria na 

Comarca; h) Órgãos ou Fundações de administração direta do Governo 

Federal, Estadual, Municipal e do Poder Judiciário. 2.2. Prazo e local da 

inscrição: O prazo para as inscrições públicas e/ou privadas com 

finalidades sociais para cadastrar será de 30(trinta) dias, a partir da 

publicação deste Edital, sendo que o cadastro deverá ser realizado na 

Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT. 3. Da documentação: As 

entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os documentos 

descritos no item 7.32.28 do Provimento nº. 05/2015-CGJ, quais sejam: a) 

Cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado 

em cartório; b) Cópia do RG e CPF dos integrantes do quadro de diretores, 

s[ócios ou administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade 

pública solicitante; c) Numero do CNPJ da entidade d) Comprovantes de 

regularidade fiscal das Fazendas Públicas nas esferas, Federal, Estadual 

e Municipal. 3.1. Da seleção e divulgação do resultado: a) Todos os 

cadastrados serão analisados por este Juízo, conjuntamente com a equipe 

da Diretoria; b) Após todo procedimento, será publicado a relação das 

entidades que tiverem os cadastros aprovados. 3.2. Apresentação do 

Projeto: a) O Projeto deverá ser apresentado, em 2 (duas) vias, no prazo 

de 10(dez) dias, no modelo previsto no anexo IV do provimento, contado 

do prazo da publicação da listas das entidades que estão com os 

cadastros regulares; b) Após a análise, será publicada a lista das 

Instituições habilitadas. Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos 

de dúvidas e questões referentes a este Edital, a Diretoria do Foro desta 

Comarca. O contato também poderá ser através do telefone (65) 

3341-1426 ou e-mail: santo.antonio@tjmt.jus.br. Os casos omissos serão 

decididos por este Juízo.

 Santo Antônio de Leverger/MT, 28 de agosto de 2018. Alexandre Paulichi 

Chiovitti Juiz de Direito e Diretor do Foro

 * Os Anexos completos encontram-se no Caderno de Anexos do Diário 

da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-97.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA (ADVOGADO(A))

LUIZ ROBERTO ESTEVAO BOTASSINE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000585-97.2017.8.11.0053. REQUERENTE: LUIZ ROBERTO 

ESTEVAO BOTASSINE REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICAO, VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado da sentença proferida. Após, INTIME-SE a parte 

executada ao adimplemento da sentença exarada. Intimem-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 23 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Decisão

Procedimento Administrativo nº 2958-29.2018.811.0039 – Cód. 90575

Espécie: Pedido de Licença Prêmio

Requerente: Luís Felipe Carniel

Requerido: Este Juízo

Vistos em correição.

Considerando o que determina o artigo 30, § 1º, do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça.

Considerando os termos do Provimento n.º 018/2017/CM, de 06/06/2007 e 

Portaria 651/2007/DGTJ, de 23/07/2007, que delega a competência das 

Diretorias dos Fóruns em conhecer e julgar os processos que versam 

sobre requerimentos formulados por servidores da 1ª e 2ª Instância;

Diante do acima exposto e por mais que dos autos consta, DEFIRO ao 

requerente Luís Felipe Carniel, 03 (três) meses de licença prêmio referente 

ao 1º quinquênio decorrido no período de 04/02/2013 a 04/02/2018, 

conforme o artigo 109, da Lei Complementar n.º 04, de 15/10/1990, ficando 

a critério de a administração determinar o período oportuno em que a 

referida licença poderá ser usufruída;

Intime-se o requerente e informe ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Cumpra-se e após, observadas as formalidades legais arquive-se os 

autos.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19158 Nr: 2315-23.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LONGHI COMÉRCIO-ME, EDSON 

LONGHI, OSMAR ANTÔNIO DA SILVA HORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - 

OAB:2530/MT, LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - OAB:17522, RENERIO DE 

CASTRO JUNIOR - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:6635/MT, MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, 

MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361, ROSIMAR DOMINGUES DOS 

REIS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 PROCESSO Nº. 2315-23.2008.811.0039.

CÓDIGO 19158.

Vistos em correição.

Determino a intimação pessoal do representante da parte exequente para 

se manifestar neste feito e indicar bens no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12693 Nr: 430-42.2006.811.0039
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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: ADALGISA FARIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEULA DE FÁTIMA MIRANDA - 

OAB:6553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 430-42.2006.811.0039.

CÓDIGO Nº. 12693.

Vistos em correição.

 Analisando os autos, observo que a parte exequente apresentou 

devidamente os cálculos, conforme as fls. 213/215.

Instada a se manifestar, a requerida quedou-se inerte conforme certidão 

de fls.217.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pela parte, sendo a homologação do cálculo medida escorreita.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo da Requerente no montante de R$ 

95.531,68 (noventa cinco mil quinhentos trinta e um reais e sessenta oito 

centavos).

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 04 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50955 Nr: 823-54.2012.811.0039

 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: PEDRO ROCHA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55963 Nr: 939-89.2014.811.0039

 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: WDS, ELIDA PATRICIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 3911 Nr: 890-39.2000.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO TOLON LTDA, JOSÉ 

CARLOS TOLON, CELSO TOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTÔNIO DE LIMA - 

OAB:MT-3212, RENATO SALDUNBIDES JARDIM - OAB:PROC: FAZ 

.NAC, RUI CARLOS DE FARIA - OAB:MT-6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS DA CRUZ - 

OAB:MT-3.535, DOUGLAS ALVES DA CRUZ - OAB:5059/MT

 Vistos em Correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51747 Nr: 1651-50.2012.811.0039

 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: LUCINDO RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA SILVA LIMA - 

OAB:16050-O, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18577 Nr: 1778-27.2008.811.0039

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, ELIANE 

ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

NPJ/FCARP - OAB:

 Vistos em Correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 751 Nr: 32-13.1997.811.0039

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. B. FINANCEIRA S/A - CRÉTITO F. INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. FERREIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - 

OAB:MT-2.935-A

 Autos nº. 32-13.1997.811.0039.

Código nº. 751.

Vistos em correição.

Conforme manifestação da parte requente, defiro o pleito fl. retro.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT 06 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 7906 Nr: 592-42.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR ANTÔNIO LEMES, EDMAR ANTÔNIO 

LEMES & CIA - ME, MARIA DE FÁTIMA LUGATTI, ELESSANDRO JOSÉ 

LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 Autos nº: 592-42.2003.811.0039.

Código nº: 7906.

Vistos em correição.

Trata-se de ação monitória.

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$176.822,56 (cento setenta 

seis mil e oitocentos vinte dois reais e cinquenta seis 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 04638295/000187,58073361191,93313586104) no valor 

R$176.822,56 (cento setenta seis mil e oitocentos vinte dois reais e 

cinquenta seis centavos).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 31/08/2018 e, em resposta obtida em 05/09/2018 

(conforme documento em anexo) o CNPJ não foi encaminhado as 

instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos.

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, 12 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 11531 Nr: 913-09.2005.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JÚNIOR - OAB:6.702

 AUTOS Nº 913-09.2005.811.0039

CÓDIGO 11531

Vistos em Correição.

Considerando que o acusado possui advogado constituído, intime-se o 

causídico Oswaldo Alvarez de Campos Júnior para apresentar o 

endereço atualizado do indiciado, no prazo de 15 (quinze) dias, para o 

devido prosseguimento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25038 Nr: 657-56.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO QUINTILIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - OAB:PROCURADORA FED

 Autos nº 657-56.2011.811.0039

 Código 25038.

Vistos em correição nos termos da PORTARIA Nº 021/2018-CA.

Processo em ordem.

Diante da complexidade do feito, voltem os autos conclusos para análise 

após decorrido o período correicional, com prioridade.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55566 Nr: 629-83.2014.811.0039

 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: ELETIRSON SALVIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 AUTOS Nº 629-83.2014.811.0039

CÓDIGO 55566

Vistos em Correição.

Tendo em vista que à época da nomeação do D. Advogado esta comarca 

encontrava-se destituída de Defensor Público, e considerando a alteração 

da situação na presente data, com a posse do novo D. Público; 

considerando, ainda, a não aceitação do múnus manifestada em fls. 95/96 

pelo causídico e visando uma menor oneração do Estado, REVOGO O 

DESPACHO de fls. 92.

Vistas à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51102 Nr: 979-42.2012.811.0039

 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: MARIA DA PENHA PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D, Wesley Lavoisier de Barros Nascimento - 

OAB:PROCURADOR

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54538 Nr: 2293-86.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOROTECA INDUSTRIALIZAÇÃO DE 

MADEIRAS LTDA.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BÔAS - OAB:10121 OAB/MT

 AUTOS Nº. 2293-86.2013.811.0039.

CÓDIGO Nº. 54538.

Vistos em correição.

O embargante opôs embargos de declaração em referência a decisão fl. 

169, aduzindo, em síntese, haver contradição no citado comando judicial.

 É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois trata-se de uma execução frustrada e que não obteve 

seu êxito, reitando que a presente demanda se sustenta a mais de 5 

(cinco) anos.

Isto posto, provimento dos presentes embargos, rejeito-os, visto que 

torna-se uma demanda infindáveis à convivência das partes e devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56114 Nr: 1045-51.2014.811.0039

 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: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO RODRIGO ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:6462/O, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1045-51.2014.811.0039.

CÓDIGO Nº 56114.

Vistos em correição.

Tendo em vista não ter sido encontrado veículo no CPF pesquisado via 

sistema RENAJUD, intime-se o Requerente para que se manifeste 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77151 Nr: 1408-18.2014.811.0078

 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): VANIA CRISTINA SOUSA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que já decorreu o prazo requerido pela parte exequente, 

intime-se para que se manifeste acerca do prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112996 Nr: 3854-52.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERNANDO SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.A.F FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262 MT, FABIO VALENTE - OAB:MT/8.116-B, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Requerente através do seu procurador para no 

prazo de 05 (cinco) dias comparecer na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca de Sapezal-MT, para efetuar o preparo e retirar a Carta 

Precatória expedida para a Comarca de Barra do Garças-MT, e comprovar 

a distribuição da referida Carta naquela Comarca, no prazo de 10 (dez) 

dias juntado o comprovante nos autos principais, bem como INTIMA-SE 

ainda da audiência de Conciliação designada para o dia 21.11.2018 às 

15:20h a se realizar na sala de Conciliação deste Fórum Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73665 Nr: 1221-44.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO TIMOTEO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que já decorreu o prazo requerido pela parte exequente, 

intime-se para que se manifeste acerca do prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77063 Nr: 1354-52.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA LONDRINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que já decorreu o prazo requerido pela parte exequente, 

intime-se para que se manifeste acerca do prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38470 Nr: 762-47.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IR COSTA TRR, ITAMAR RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR VOLPI - OAB:533-RO, 

KÁTIA COSTA TEODORO - OAB:661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13701/MT, RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - 
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OAB:MT/7445

 Vistos etc.

 Inicialmente, DETERMINO a Secretaria para que proceda a abertura do 

Segundo Volume, conforme CNGC.

Diante da certidão de fl. 46, INTIME-SE pessoalmente a Exequente para 

que se manifeste nos autos no prazo de 05 (cinco) dias conforme art. 485 

§1º do CPC.

Decorrido o prazo fixado, certifique-se o necessário e remetam os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113537 Nr: 4173-20.2018.811.0078

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDNSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS, OEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora devidamente intimada para emendar a inicial conforme 

determinada na ref. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 40368 Nr: 332-61.2011.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEILOR SEIDLER, ALCEU DAL´MASO, TEREZA 

PEREIRA DE MELO DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o desarquivamento do processo conforme petição de fl. 155.

INTIME-SE o advogado da parte autora para que se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 34209 Nr: 1532-11.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO GUARÁ-LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELCIO LINO DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme juntada de petição nas fls. 116 DEFIRO a expedição de certidão, 

a qual deverá ser retirada pelo exequente para providenciar o protesto.

Sem prejuízo, deverá a parte exequente manifestar-se em termos de 

prosseguimento, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73750 Nr: 1303-75.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE ADRIANO CRUZ BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 Vistos etc.

Considerando o retorno do Malote Digital de fl. 61, proceda a Secretaria 

com as informações necessárias para vinculação do depósito judicial na 

conta do processo supra.

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74484 Nr: 1972-31.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA VIANA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE o Alvará Judicial conforme já determinado na fl. 48.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71759 Nr: 1309-19.2012.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDI PREIFZ DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:11273, VICTOR 

PIERUCCI DE SOUZA - OAB:12647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do retorno dos autos de Instância Superior, intimem-se as partes 

para que se manifestem sobre o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a decisão de fls. 200/201.

Proceda Senhor Gestor, a abertura do Segundo Volume dos autos, 

conforme determina a CNGC.

Após, certifique-se o necessário e tornem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimem-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108908 Nr: 1318-68.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GILBERTO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, SLC AGRÍCOLA S/A - 

FAZENDA PLANORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Requerente através do seu procurador para no 

prazo de 05 (cinco) dias comparecer na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca de Sapezal-MT, para efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida para a Comarca de Comodoro, bem como realizar o depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça através do site do E. Tribunal de Justiça, 

para efetivo cumprimento de Mandado de Citação de uma das partes em 

Zona Rural. INTIMA-SE ainda da audiência de Conciliação designada para 

o dia 21.11.2018 às 15:00h a se realizar na sala de Conciliação deste 

Fórum Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113537 Nr: 4173-20.2018.811.0078

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDNSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS, OEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO liminarmente a 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o requerido, no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, providenciem a TRANSFERÊNCIA DO 

RECÉM-NASCIDO SARAH ELYSA GALDINO DO NASCIMENTO filha de 

SIMONY DO NASCIMENTO S. SILVA, do Hospital e Maternidade Renato 

Sucupira de Sapezal/MT, para qualquer hospital que possua Unidade de 

Tratamento Intensiva Neonatal – UTI NEONATAL para ser submetido a 

tratamento necessário, assegurando ainda a continuidade de tal 

tratamento após o primeiro período, ainda que feita contratação de 

fornecedor particular, sem licitação, devido à urgência do caso, sob pena 

de multa diária de R$ 2.000,00 (mil reais) limitado ao valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de bloqueio da quantia 

necessária para custeio das diárias da UTI em caso de 

descumprimento.CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal, com as formalidades e 

advertências legais, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 

artigo 344 do novo Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, e URGÊNCIA que o 

caso requer adotando-se procedimentos necessários ao cumprimento 

efetivo da medida.Às providências.Conrado Machado SimãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112660 Nr: 3635-39.2018.811.0078

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Intimação do adolescente e a pessoa de seu representando legal na 

pessoa de seu advogado (a )dentro do prazo legal para manifestar-se 

acerca do desejo ou não de recorrer dos termos desta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 84789 Nr: 2077-37.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILDO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10899/O

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena de EDENILDO DE SOUZA SILVA.

O reeducando não foi localizado para realização de audiência admonitória, 

sendo determinada a regressão cautelar.

O mandado foi cumprido na Comarca de Cáceres, tendo sido determinada 

a remessa do presente executivo àquela Comarca, declinando a 

competência para processamento do feito e análise do pedido de 

revogação da liberdade provisória formulado pela defesa do reeducando.

Aportou Ofício do Diretor do estabelecimento prisional de Cáceres 

informando que foi concedida liberdade provisória ao reeducando, 

contudo ele não foi colocado em liberdade em razão do mandado de prisão 

expedido nestes autos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Conforme se observa, foi declinada a competência pra processamento do 

feito na Comarca de Cáceres, tendo sido remetido o feito.

O juízo daquela Comarca concedeu liberdade provisória ao reeducando, 

contudo em razão do mandado de prisão expedido nestes autos ele não 

pode ser colocado em liberdade.

Assim, em harmonia com a manifestação ministerial de ref. 116, 

DETERMINO a expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor de 

ELISVALDO PEREIRA CARDOSO, tendo em vista que a custódia cautelar 

foi revogada pelo juízo da Comarca de Cáceres.

Atualize-se o cadastro no BNMP.

Expeça-se ofício ao juízo da Execução Penal da Comarca de Cáceres 

informando acerca da presente decisão, remetendo as peças 

necessárias.

Feito isso, inclua o andamento de remessa a outra comarca, efetuando a 

baixa do processo no Cartório Distribuidor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com a URGÊNCIA que o caso requer, expedindo o necessário 

com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112660 Nr: 3635-39.2018.811.0078

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a representação e reconheço que o representado 

HENRIQUE DE LIMA NEVES, qualificado nos autos, praticou o ato 

infracional análogo ao delito de porte ilegal de arma de fogo, com sua 

conduta moldada no artigo 16, parágrafo único, IV da Lei nº 

10.826/03.Assim, aplico ao ora sentenciado a MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

DE SEMILIBERDADE, nos termos do art. 112, inciso IV, C/C. ART. 118 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo prazo será fixado pelo juízo da 

execução. Intime-se o adolescente e a pessoa de seu representante legal, 

para manifestar-se acerca do desejo ou não de recorrer dos termos desta 

decisão.Com o trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE a competente 

guia de execução de medida socioeducativa, conforme estabelece o art. 

39 da Lei nº 12.594/12 (SINASE), bem como REMETA-SE ao juízo da 

Infância e Adolescência da Comarca de Tangará da Serra para 

acompanhamento, tendo em vista que é a Comarca de domicílio do 

adolescente em conflito com a lei.Até que seja possível dar início ao 

cumprimento da medida aplicada, o adolescente deverá ser entregue a 

genitora no endereço informado por ele na audiência de apresentação 

realizada na Comarca de Sinop (ref. 40), mediante termo de 

responsabilidade.Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

praxe.Ciência ao Ministério Público.Proceda o cadastro do Dr. Pedro Elísio 

de Paula Neto, que atua na defesa do adolescente em conflito com a lei, 

para fins de intimação via DJE.Sem custas.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.P. I. C.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106036 Nr: 4597-96.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, 

AGRO-AZ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA., JDC 1ª VARA DE 

COMODORO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:MT9.233-B, 

MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para a regularização das custas pendentes 

referentes a distribuição de Carta Precatória da certidão de ref. 02.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112319 Nr: 3422-33.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, JDC 14ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CAMPO GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Venusso de Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495, KLEYTON LAVOR DE GONÇALVES SARAIVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALFREDO ARAUJO 

KROETZ - OAB:13893A

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 
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nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113369 Nr: 4080-57.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC DA 2ª VARA CIVEL DE CASSILANDIA, CONSELHO 

REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRS- MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGUINECI SILVA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FRANCISCO MACHADO 

NETO - OAB:17.793, TANIA CARLA DA COSTA SILVA - OAB:17.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113369 Nr: 4080-57.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC DA 2ª VARA CIVEL DE CASSILANDIA, CONSELHO 

REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRS- MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGUINECI SILVA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FRANCISCO MACHADO 

NETO - OAB:17.793, TANIA CARLA DA COSTA SILVA - OAB:17.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu advogado (a) para que no 

prazo de 05 (cinco)dias efeute o pagamento das Custas Judiciais 

pendentes conforme ref. 01.

Para isto, basta que a parte acesse o site www.tjmt.jus.br ?emissão de 

guias online ?carta precatória e informe os dados requeridos para a 

emissão da guia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113113 Nr: 3922-02.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CIVIL DA COMARCA DE OURO PRETO DO 

OESTE/RO, NEWTON SERGIO DE MELO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAL PONT & DAL PONT LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVEA MAGALHAES SILVA - 

OAB:1613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113056 Nr: 3894-34.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JDC 4ª VARA FEDERAL 

DE CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO, A F DE 

CARVALHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112622 Nr: 3590-35.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS - MT, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 
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Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112603 Nr: 3579-06.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO MENDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112589 Nr: 3576-51.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JDC 4º VARA CÍVEL DE 

CAMPO GRANDE/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO VIDAL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:3.234 / MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112589 Nr: 3576-51.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JDC 4º VARA CÍVEL DE 

CAMPO GRANDE/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO VIDAL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:3.234 / MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu advogado (a)a efetuar o 

pagamneto das custas Judiciais pendentes de ref. 1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112588 Nr: 3575-66.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

MICHELI RIVA DONIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, JOSE PEDRO 

ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS 

CARVALHO - OAB:8852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112528 Nr: 3549-68.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 3ª VARA CIVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTÃO BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111447 Nr: 2905-28.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA HELENA - 

PARANA, BANCO BAMERINDUS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORILDO VOLOPIN - OAB:OAB/PR 

7.256, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu advogado (a)par que efetue o 

pagamento das Custas Judiciárias pendentes conforme anexo na ref. 01.

Para isto, basta que a parte acesse o site www.tjmt.jus.br ?emissão de 

guias online ?carta precatória e informe os dados requeridos para a 

emissão da guia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110010 Nr: 2079-02.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMAQ- SARANDI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

PESADOS LTDA, JDC 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PANAMBI/RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRELETRICA FOCKINK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SIQUEIRA DE CAMPOS 

KLEIN - OAB:39787 / RS, ENERI LUIZ SCORSATO - OAB:16820 / RS, 

LETICIA BRANCHER - OAB:80818 / RS, LUIZ VALDEMAR ALBRECHT - 

OAB:8301, MARCIO ANDRE PEUKERT - OAB:65126-RS, SIEGMAR 

WEGERMANN - OAB:27884/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu advogado (a)para que no 

prazo de 05 (cinco)dias recolha o pagamento das Custas Pendentes de 

ref. 01.

Para isso basta acessar:

www.tjmt.jus.br - emissão de guias online - Carta Precatória e informe os 

dados requeridos para a missão da guia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 95975 Nr: 3095-59.2016.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 2º VARA CIVEL DE OURO PRETO DO OESTE/RO, 

HILGERTE E SANT ANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO 

PETROLEO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ZIELINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO JARBAS MOURA DE 

SOUZA - OAB:RO/1246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 

pagamento das Custas Judiciais para a distribuição da Carta Precatória.

Para isso, acesse o site www.tjmt.jus.br - emissão de guias online -Carta 

Precatória e informe os dados requeridos para emissão da guia.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24332 Nr: 746-69.2015.811.0094

 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): Gerso Santos de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc. Considerando a ausência do advogado de defesa, nomeio 

para atuar a defesa do acusado nesta solenidade, o advogado Dr. Astor 

Beskow. Defiro a juntada dos documentos trazidos pela defesa. No mais, 

aguarde-se a devolução da carta precatória encaminhada para inquirição 

da testemunha Rafael Rocha Bonfin. Com o retorno da referente missiva 

devidamente cumprida, abra-se vista às partes para apresentação de 

Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pela 

acusação, e, após, à defesa (Dr. Abraão Lincon de Laet). Após, tornem 

os autos conclusos para prolação de sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilos. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27696 Nr: 797-12.2017.811.0094

 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: Mauri Angelo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Coelho de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos, etc. Preliminarmente, homologo a desistência da testemunha do 

autor Antonio Manoel da Silva, bem como das testemunhas do requerido, 

Ana Paula Fernandes da Silva e Sebastiana Nogueira dos Santos. No que 

tange a contradição alegada pelo autor quanto a oitiva da testemunha 

Dorival Pereira dos Santos, observa-se que há no processo, dois 

contratos de compra do imóvel assinados pela filha da testemunha, sendo 

um juntado pelo autor e outro pelo requerido, de modo que, se a referida 

testemunha tivesse qualquer interesse na causa, estaria prejudicando as 

duas partes, ademais a referida testemunha está devidamente 

compromissada na forma da lei, conforme se denota do termo de 

comparecimento e compromisso assinado por esta na presente oralidade, 

razão pela qual a INDEFIRO. Antes de dar por encerrada o referido 

processo, determino a oitiva como testemunha do Juízo o Sr. José Ari de 

Freitas e o Sr. Juarez Praxees de Freitas, devendo-se expedir Cartas 

Precatórias. Outrossim, anexo o resultado do BACENJUD em relação aos 

endereços das testemunhas indicadas, sendo dou um prazo de 5 (cinco) 

dias para a parte requerida informar o atual endereço do Sr. José Ari de 

Freitas. No prazo comum de cinco dias, faculto às partes para que 

apresentem questionamentos a serem feitos às testemunhas. Após, com o 

aporte das missivas, abra-se vistas às partes para apresentação de 

memoriais finais por escrito, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do § 2º Artigo 364 do CPC, iniciando pela requerente, e, após, ao 

requerido. Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29288 Nr: 1660-65.2017.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Souza Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Ausente as partes e testemunhas, não havendo mais provas 

a serem produzidas nesta solenidade, dou por encerrada a instrução 

processual. Tendo a parte autora apresentado alegações finais 

remissivas, mantenha-se conclusos para sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26894 Nr: 337-25.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Fallgatter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT/4.062

 Vistos, etc. Preliminarmente, concedo o prazo de cinco dias para a 

juntada do substabelecimento da parte requerida. No que tange o pedido 

de reconhecimento da confissão, será analisado na ocasião da sentença. 

No que tange a testemunha apresentada na oralidade, dispenso sua oitiva, 

pois se trata de pessoa impedida para testemunhar nos moldes do Art. 

447 §2º I do CPC, não sendo ouvida como informant, pois não verificado o 

interesse púplico, tampouco não se trata de causa relativa ao estado da 

pessoa, sendo que o objetivo da prova requerida pode se obter por outro 

modo que o testemunhal. Dou por encerrada a instrução processual. 

Memoriais remissivos, sendo que após a juntada do substabelecimento, 

certifique quanto ao prazo e concluso para senteça. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27830 Nr: 857-82.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Claudete de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Inquirida todas as testemunhas, e, não havendo mais provas 

a serem produzidas nesta solenidade, dou por encerrada a instrução 

processual. Tendo a parte autora apresentado alegações finais 

remissivas, promovam-se as gravações dos depoimentos após, retornem 

os autos novamente conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29284 Nr: 1656-28.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina dos Santos Bergamo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Ausentes as testemunhas da autora e não havendo mais 

provas a serem produzidas nesta solenidade, dou por encerrada a 

instrução processual. Tendo a parte autora apresentado alegações finais 

remissivas, promovam-se as gravações dos depoimentos após, retornem 

os autos novamente conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29905 Nr: 2011-38.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josias Pinheiro Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Inquirida todas as testemunhas, e, não havendo mais provas 

a serem produzidas nesta solenidade, dou por encerrada a instrução 

processual. Tendo a parte autora apresentado alegações finais 

remissivas, promovam-se as gravações dos depoimentos após, retornem 

os autos novamente conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29287 Nr: 1659-80.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Luiz de Almeida Grenier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Primeiramene homologo o pedido de desistência da oitiva da 

testemunha Haroldo Borchardt, postulado pelo requerente. Inquirida todas 

as testemunhas presentes, e, não havendo mais provas a serem 

produzidas nesta solenidade, dou por encerrada a instrução processual. 

Tendo a parte autora apresentado alegações finais remissivas, 

promovam-se as gravações dos depoimentos após, retornem os autos 

novamente conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30331 Nr: 179-33.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Romildo Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário.Visando 

corroborar a prova documental com a prova testemunhal, DESIGNO 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 10 de outubro de 

2018, às 13:30 horas.Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as 

exceções legais que dependam de intimação pessoal (F.Púb./DPE/MP) 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, e para 

apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 

10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, 

contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica 

instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.Por fim, deve-se 

lembrar de que em relação à intimação de testemunhas será aplicado o 

disposto no Art. 455 do CPC, cabendo 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, sendo 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 
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intimação e do comprovante de recebimento.Alternativamente, a parte 

pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.Por fim, a testemunha 

somente será feita via judicial quando for frustrada a intimação via aviso 

de recebimento, ou sua necessidade for devidamente demonstrada pela 

parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas de servidor público 

ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir, ou, por fim, testemunha houver sido 

arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública ou for qualquer 

daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. Intimem-se as partes. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30354 Nr: 197-54.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Dolores Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário.Visando 

corroborar a prova documental com a prova testemunhal, DESIGNO 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 10 de outubro de 

2018, às 17 horas.Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções 

legais que dependam de intimação pessoal (F.Púb./DPE/MP) para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, e para apresentarem o 

rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.Por fim, deve-se lembrar de que em 

relação à intimação de testemunhas será aplicado o disposto no Art. 455 

do CPC, cabendo 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, sendo 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.Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua 

inquirição.Por fim, a testemunha somente será feita via judicial quando for 

frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de 

testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, por fim, testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou 

pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 

454 do CPC. Intimem-se as partes. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28810 Nr: 1385-19.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Agostinho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário.Visando 

corroborar a prova documental com a prova testemunhal, DESIGNO 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 10 de outubro de 

2018, às 13:45 horas.Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as 

exceções legais que dependam de intimação pessoal (F.Púb./DPE/MP) 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, e para 

apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 

10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, 

contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica 

instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.Por fim, deve-se 

lembrar de que em relação à intimação de testemunhas será aplicado o 

disposto no Art. 455 do CPC, cabendo 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, sendo 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.Alternativamente, a parte 

pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.Por fim, a testemunha 

somente será feita via judicial quando for frustrada a intimação via aviso 

de recebimento, ou sua necessidade for devidamente demonstrada pela 

parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas de servidor público 

ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir, ou, por fim, testemunha houver sido 

arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública ou for qualquer 

daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. Intimem-se as partes. Às 

providências. Cumpra-se.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64452 Nr: 1944-94.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÚBIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 8.347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1944-94.2018.811.0108 (Código 64452)

Requerente: Rúbia de Oliveira

Requerido: Carlos Alberto Capelleti

AÇÃO DECLARATÓRIA

VISTOS.

Em atenção à decisão encaminhada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

retificando o erro material da decisão pretérita, oficie-se o juízo de 

Diamantino/MT e não Comodoro/MT, a fim de que tome ciência da decisão 

deste Sodalício.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 de setembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito cooperadora

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-92.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

INELVE DEBONA (REQUERENTE)

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 TAPURAH Numero do Processo: 

8010053-92.2017.8.11.0108 REQUERENTE: INELVE DEBONA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

analisados. Dispensado o relatório, nos termos do que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS proposta por INELVE DEBONA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, por meio da qual busca 

indenização por danos materiais e morais que teria sofrido ante a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034018/9/2018 Página 452 de 456



ocorrência de descarga elétrica, por mau funcionamento da rede de 

distribuição de energia, provocando a inutilização do sistema eletrônico de 

abertura e fechamento do portão de sua casa, da sirene e da fonte 

multiuso, conforme Laudo Técnico fornecido por ADS Segurança 

Eletrônica, apresentado com a inicial. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência, descabendo invocar a proibição do 

processamento pela complexidade da causa, na medida em que, 

inobstante a discussão recaia sobre fatores que demandam prova 

técnica, a solução da lide se resolve na distribuição do onus da prova, 

uma vez que, a rigor, não existe qualquer hipotese de realização de prova 

complexa que pudesse comprometer a celeridade e a simplicidade de 

formas que deve orientar as demandas em sede de rito sumaríssimo. Em 

verdade, basta analisar a propria peça inicial, para se ver que: (i) é 

questionavel a própria legitimidade da autora a demandar em juizo, no caso 

em concreto, na medida em que, segundo ela propria reconhece, a 

alegada descarga de energia elétrica teria atingido o motor basculante, a 

sirene e a fonte chaveada de 12V, que funcionam na abertura/isolamento 

dos quartos do estabelecimento comercial que administra (Motel Bora 

Bora), que não possui registro de composição societária ou regularização 

documental da sociedade empresária, ou ao menos, cuja documentação 

de constituição não foi trazida a juizo, revelando uma aparente confusão 

entre pessoa física e jurídica, que vai de encontro a Teoria da Empresa 

como ente próprio e autonomo, despersonificado de seu sócio; (ii) ainda 

que se queira superar a questão da legitimação, a propria autora 

reconhece que fez reclamação formal à distribuidora de energia, recebeu 

a visita técnica dos prepostos da empresa e uma resposta, dada no dia 

25/1/2017, assinalando que não teria havido registro algum de perturbação 

no sistema de fornecimento de energia na região onde teria ocorrido a 

queima dos aparelhos. É necessário que se tenha em mente que malgrado 

a responsabilidade no sistema consumerista seja objetiva, essa 

objetividade significa a dispensação do elemento culpa para a 

caracterização do dever de indenizar, mas não se presta a afastar os 

demais elementos formadores da responsabilidade, ou seja, a existencia 

de um dano e o nexo de causalidade entre ele e uma conduta/atividade 

desenvolvida pelo responsável. Vale dizer: sem nexo entre dano e a 

atividade de distribuição de energia, não se pode invocar o dever de 

indenizar, somente porque o consumidor/usuário de uma unidade 

consumidora sofreu um dano em seus bens. Diga-se de outro modo: a 

queima do portão elétrico, sirene e fonte chaveada de 12 V é fato 

incontroverso, mas a causa de tal defeito está muito longe de ser 

comprovada, sendo relevantíssimo apontar que desde o início da 

demanda, sabia a autora que a negativa no pagamento decorria 

exatamente do não reconhecimento pela distribuidora de energia da 

existência de sobrecarga ou perturbações no fornecimento de energia, no 

período reclamado, e nada fez para provar suas alegações. É importante 

destacar que sequer cuidou a demandante de demonstrar que no 

local/região onde afirma ter havido a interrupção do 

fornecimento/sobrecarga de energia houvessem outros vizinhos 

prejudicados ou que, ao menos, corroborassem a estória alegada, o que 

não permite que se crie ou deduza um fato, somente porque estamos 

defronte a uma relação consumerista. Colho da jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA COMO CAUSADORA DE DANO A ELETRODOMÉSTICO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO ISENTA O AUTOR DE FAZER PROVA 

MINIMA DO SEU DIREITO. PROVA QUE DA CONTA DE VICIO DE 

FABRICAÇÃO, E NÃO VÍCIO DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. 

NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006155881, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 27/07/2016) Diante dessa 

constatação, à mingua de qualquer prova da relação causal entre o dano 

afirmado e qualquer ação da demandada, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão verbalizada. Transitada em julgado, arquive-se. Tapurah/MT, 1º 

de dezembro de 2017. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50834 Nr: 758-18.2012.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDCG, AEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT Nº 8403

 Diante do exposto, com fundamento nos artigos 33 a 35 da Lei nº 

8.069/90, em consonância com manifestação Ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para conceder a guarda do adolescente Eduardo 

Kogler Guarez, em favor da requerente Edite de Carvalho Guarez, 

devendo ser tomado o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, mediante termo nos autos, obrigando-se à prestação de 

assistência material, moral, educacional e afetiva à criança e sem prejuízo 

de ulterior revogação.Por consequência, nos termos do artigo do art. 487, 

I, do CPC, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÂO DE MÉRITO o presente 

processo.Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, 

os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, suspenso a sua 

exigibilidade em razão de ser representada pela Defensoria Pública e 

defensor dativo.Por fim, considerando a nomeação dos causídicos às fls. 

30, FIXO os honorários advocatícios em 02 (dois) URH, de acordo com a 

tabela da OAB/MT e a proporcionalidade do serviço prestado. Expeça-se 

certidão de crédito em favor dos defensores dativos. Decorrido o prazo 

sem interposição de recurso certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

dê-se vista à parte autora para requerer o de direito no prazo de 10 (dez) 

dias. Transcorrido o prazo in albis, arquive-se com as baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se.Saem os presentes intimados”. Nada mais 

havendo, encerrou-se o presente. Eu __( Patrícia Dalla Vechia) 

Assessora de Gabinete I, que o digitei.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010138-84.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (ADVOGADO(A))

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ZAMONER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE TERRA NOVA DO NORTE Certifico e dou fé que passo a intimar 

a parte Promovente acerca da sentença proferida nos autos, bem como 

para que promova, no prazo legal, o recolhimento das Custas Processuais 

na importância de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 136,23, 

sob pena de protesto do referido débito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-55.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA MONTEIRO LEAL (REQUERENTE)

ROGER DALTREY GOMES FEIJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA TONIAZZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUANA DAGUETTI DE BRITTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE TERRA NOVA DO NORTE Certifico e dou fé que passo a intimar 

a parte Promovente acerca da sentença proferida nos autos, bem como 

para que promova, no prazo de cinco dias, o recolhimento das Custas 

Processuais no Valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 

136,23, sob pena de protesto.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única
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Portaria

PORTARIA nº 37/2018-DIRETORIA

O Excelentíssimo Senhor Dr. Elmo Lamoia de Moraes, Juiz Substituto e 

Diretor do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a falta de energia elétrica, em virtude de problema na 

linha de transmissão, causando problema com a conectividade (rede e 

acesso a internet) na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, 

prejudicando a continuidade do expediente no Foro a partir da 15 horas;

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 36/2018- DIRETORIA, que 

suspendeu o expediente no âmbito do Fórum da Comarca de Vila Bela da 

Santíssima Trindade no dia 14 de setembro de 2018,

RESOLVE:

 I – SUSPENDER o expediente forense no dia 14 de setembro de 2018.

II – RETIFICAR o item II Portaria nº 36/2018-DIRETORIA, para fazer constar 

a seguinte redação: "PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam 

ou findam na referida data, para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, 

dia 17 de setembro de 2018".

 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta à Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, Ministério Público, 15º Subseção da 

OAB, Polícia Militar e Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT.

 Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 17 de setembro de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes

 Juíz Substituto e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51413 Nr: 1244-27.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Wilker de Figueiredo Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se acerca da prisão do recuperando em APF e Ação Penal que 

tramitam nesta Comarca, trasladando cópias da decisão que converteu o 

flagrante em preventiva e cópia da denúncia. Após, vista ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58603 Nr: 522-51.2016.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da 1ª Vara Federal de Cáceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, Djames Pereira da Silva, Gabriel Wilker de Figueiredo Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se se os acusados estão comparecendo em juízo e 

certifique-se acerca da prisão do acusado Gabriel Wilker de Figueiredo 

Lopes em ação penal que tramita neste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65649 Nr: 1271-97.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Maia Nogueira, Valéria Maria Nobre de Freitas 

Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Garcia Silva, Aurora Silva, Marcelo 

Benvindo de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3737/MT

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para o dia 27/09/2018, às 13h00min.

Os advogados deverão informar as testemunhas do dia e hora da 

audiência, na forma do art. 455 do CPC, desnecessária a expedição de 

mandado de intimação.

Intimem-se os advogados via publicação no DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53128 Nr: 1253-52.2013.811.0077

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Oliveira Costa, Aparecida Rosane Rufino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Moura Silva, São José S/A Agrícola e 

Pastoril, Inácio Coelho Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8.443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18.287, Francine Gomes Pavezi - OAB:17162

 [...]b) que se “supra a contradição quanto à possibilidade de retenção dos 

valores pagos pelo réu à parte autora, em compensação aos prejuízos 

causados e que serão arcados pela autora, inclusive com efeitos 

infringentes, para julgar procedente o pedido de retenção e perda do valor 

que foi pago pela parte ré, e tornando sem efeito a determinação de 

devolução pela parte autora da quantia paga”;c) que “diante da 

procedência da ação no que tange à rescisão do contrato firmado entre 

as partes, e a reintegração da autora na posse do imóvel, devido à 

inadimplência do réu, sendo exclusivamente deste a causa do ajuizamento 

da presente ação, requer seja esclarecida a contradição referente à 

sucumbência recíproca determinada na sentença embargada, inclusive, 

com efeitos infringentes, para determinar que somente o réu arque com as 

custas e honorários advocatícios, em atendimento ao princípio da 

causalidade”;Intimada na forma do art. 1.023, §2º, do Código de Processo 

Civil, a parte embargada se manifestou às fls. 115/118 dos autos da 

oposição e, de forma contraditória, afirmou a existência de algumas das 

contradições apontadas pela parte embargante, mas, ao final, pediu o não 

acolhimento dos embargos de declaração.Desnecessária a intimação 

pessoal do réu VICENTE MOURA SILVA para manifestar sobre os 

embargos de declaração, pois foi citado pessoalmente, é revel e não 

constituiu advogado.É o relatório. DECIDO.DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS POR [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 1392-38.2012.811.0077

 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: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Gomes Pavezi - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8.443/MT

 [...]b) que se “supra a contradição quanto à possibilidade de retenção dos 

valores pagos pelo réu à parte autora, em compensação aos prejuízos 

causados e que serão arcados pela autora, inclusive com efeitos 

infringentes, para julgar procedente o pedido de retenção e perda do valor 

que foi pago pela parte ré, e tornando sem efeito a determinação de 

devolução pela parte autora da quantia paga”;c) que “diante da 

procedência da ação no que tange à rescisão do contrato firmado entre 

as partes, e a reintegração da autora na posse do imóvel, devido à 

inadimplência do réu, sendo exclusivamente deste a causa do ajuizamento 

da presente ação, requer seja esclarecida a contradição referente à 

sucumbência recíproca determinada na sentença embargada, inclusive, 

com efeitos infringentes, para determinar que somente o réu arque com as 

custas e honorários advocatícios, em atendimento ao princípio da 

causalidade”;Intimada na forma do art. 1.023, §2º, do Código de Processo 

Civil, a parte embargada se manifestou às fls. 245/248[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59720 Nr: 50084-29.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Alves Tome

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014-0

 [...]Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR de carência de ação e 

alegação de impossibilidade jurídica do pedido, declarando saneado o 

feito.2.3.Das questões de direito relevantes para a decisão do 

méritoUltrapassadas as questões preliminares, passo à delimitação das 

questões de direito relevantes para a decisão do mérito, sendo ela apenas 

a seguinte: a viabilidade da utilização da metodologia da Valoração do 

Dano Ambiental (VCP) – notadamente o item P7 da fórmula apresentada na 

inicial – para o fim de calcular o valor dos danos materiais ambientais não 

passíveis de recuperação.Por se tratar de questão de direito, não há 

necessidade de dilação probatória; contudo, considerando que a 

metodologia da Valoração do Dano Ambiental (VCP) e sua respectiva 

fórmula é matéria nova e pouco difundida no meio jurídico, defiro o pedido 

do Ministério Público de juntada de documentos complementares no prazo 

de 60 (sessenta) dias, indeferindo, contudo, a produção de prova 

testemunhal, por entender desnecessária.2.4.Das questões de fato 

relevantes para a decisão do méritoAs questões de fato relevantes para a 

decisão do mérito são:a) o requerido exerce atividades dentro da área do 

imóvel objeto da lide, nos limites do Parque, em desacordo com o Decreto 

1.796/97?b) houve desmatamento (ação humana) na área do imóvel objeto 

da lide, nos limites do Parque, após a sua criação pelo Decreto 1.796/97?

c) qual o tamanho do desmatamento provocado por ação humana?d) tal 

desmatamento foi autorizado pelas autoridades competentes à época?

Com relação às duas primeiras questões de fato, da análise das provas já 

produzidas nos autos e das alegações da parte requerida na contestação 

[...]

Comarca de Vera

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103345 Nr: 1114-88.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARLON DA CRUZ NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO MARLON DA CRUZ 

NASCIMENTO, Filiação: Rosimeire Rosa da Cruz e Claudionor do 

Nascimento, data de nascimento: 05/07/1993, brasileiro(a), natural de 

Sorriso-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, ante o cumprimento da transação penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CLAUDIO MARLON DA CRUZ 

NASCIMENTO, no que concerne a fattispecie constante destes autos, de 

acordo com o artigo 84, parágrafo único, da Lei 9099/95.Publique-se. 

Intime-se por DJE.Não sendo o indiciado encontrado para intimação da 

sentença, tendo sido devidamente certificado por oficial de justiça, 

INTIME-O por edital, nos termos do artigo 392, inciso VI do Código de 

Processo Penal.Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a 

presente decisão aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações 

nos autos.Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas.Vera/MT, 27de abril de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EVERTON ANDRADE 

DA SILVA, digitei.

Vera, 14 de setembro de 2018

Marcio Ortiz Cortez Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SORRISO 
 
EDITAL Nº 05/2018-DF 

 
 

O Excelentíssimo Senhor Doutor Anderson Candiotto– Juiz Diretor do Foro da 
Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos da Lei Federal nº 11.788/2008, de 25 de setembro de 2008, da Resolução nº 
08/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, do Edital nº 014/2012/GSCP, 
disponibilizado no DJE nº 8813, em 17/05/2012, e Edital n.º 02/2018-DF, de 
20/07/2018, deste Juízo, disponibilizado no DJE n.º 10300, em 23/07/2018, concernente 
a abertura do Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de Nível Superior 
em Direito para o Fórum da Comarca de Sorriso/MT, torna publica o gabarito 
provisório do teste seletivo para estagiário nível de Direito: 
 
  Nível Superior em Direito: 
  

 A B C D  A B C D 
1  X   21  X   
2    X 22   X  
3 X    23 X    
4    X 24 X    
5   X  25  X   
6    X 26 X    
7    X 27  X   
8   X  28   X  
9 X    29   X  
10   X  30  X   
11    X 31    X 
12 X    32 X    
13    X 33   X  
14   X  34  X   
15   X  35 X    
16  X   36   X  
17 X    37 X    
18    X 38   X  
19   X  39    X 
20    X 40  X   

 
Observação: 
 
1. O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito da prova deverá 
apresentá-lo, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do presente edital. 
 
2. Os recursos deverão ser dirigidos ao Juiz de Direito Diretor do Foro e protocolados na 
Central de Administração do Fórum da Comarca de Sorriso/MT, das 13h às 19h; 
 
3. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido; 
 
4. Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além 
do previsto; 
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5. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as 
provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial. 
 
6. Se do exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a 
pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem 
recorrido; 
 
7. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou 
de gabarito oficial definitivo. 
  
Sorriso/MT, 17 de setembro de 2018. 

 
 
 

Anderson Candiotto 
Juiz Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CADASTRO RESERVA DESTINADO AO 
CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS DA COMARCA DE MIRASSOL 
D’OESTE/MT 
 
EDITAL N. 005/2018-GAB 

 
A Excelentíssima Senhora Doutora Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, 
Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, no 
uso de suas atribuições legais e na forma da Lei... 

 
1- TORNA público o Gabarito Preliminar da prova objetiva do Processo Seletivo para 
Credenciamento de Juiz Leigo na forma de Cadastro de Reserva, realizada no dia 
16/09/2018, regido pelo Edital n. 001/2018 – GAB, de 10 de Agosto de 2018 e Provimento 
29/2014-CM, de 30 de outubro de 2014.  
                        

QUESTÃO RESPOSTA CORRETA 
01 D 
02 B 
03 D 
04 B 
05 D 
06 A 
07 B 
08 A 
09 A 
10 D 
11 A 
12 B 
13 C 
14 A 
15 D 
16 C 
17 D 
18 A 
19 C 
20 B 

 

2- O candidato que pretender interpor recurso em relação ao gabarito preliminar da prova deverá 
apresentá-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação deste edital, no DJE. 

3- Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo deverão ser protocolados na 
Secretaria do  
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Juizado Especial e serão analisados e decididos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo e 
pela Juíza de Direito deste Juizado Especial. 

4- Não serão conhecidos os recursos sem identificação da questão e fundamentação clara, 
objetiva e consciente. 

5- Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do 
previstos no item “03”. 

6- O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos possíveis recursos impetrados, e as 
provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial, e se o exame do recurso resultar em 
anulação de questão integrante da prova, a pontuação correspondente será creditada a todos os 
candidatos, independente de ter recorrido. 

7- Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou de 
gabarito oficial definitivo. 

8- O resultado do processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça 
www.tjmt.jus.br, logo após o decurso de prazo para recurso. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Mirassol D´Oeste, Estado de Mato 
Grosso, aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito (17/09/2018). Eu, 
Mayla Gimenes de Melo, Membro da Comissão, que digitei e subscrevo. 

 

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima 
Juíza de Direito 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BRASNORTE 
EDITAL N. 16/2018-DF 
 
Excelentíssimo Senhor Doutor VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito 
nesta Comarca de Brasnorte/MT, no uso de suas atribuições legais e, etc. 

 
CONSIDERANDO o disposto nos Autos de Pedido de abertura de Processo Seletivo 
de estagiáio n. 1926-97.2018.811.0100 código n. 72046 - CIA. 0063383-
42.2018.8.11.0000, que dispõe sobre o certame e dá outras providências; 

   
CONSIDERANDO ainda, o Edital n. 12/2018/DF, datado de 25/07/2018, que torna 
público a abertura do Processo Seletivo de estagiário para a Comarca de Brasnorte/MT, 
mediante as condições nele estabelecidas; 

 
CONSIDERANDO a realização do teste seletivo no dia 15 de setembro de 2018 nos 
autos de Processo Seletivo de estagiário na Comarca de Brasnorte-MT. 

 
RESOLVE: 

 
TORNAR PÚBLICO o Gabarito da prova realizada no dia 15 de setembro de 2018, 
em conformidade com o Edital n. 014/2012/GSCP, de 17/05/2012, bem como com 
Edital n. 12/2018/DF disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico - MT n. 
10303/2018, em 27/07/2018, bem como da pontuação obtida pelos candidatos. 

 
GABARITO  

 TESTE SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO- NÍVEL MÉDIO     
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• O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito da prova deverá 
apresentá-lo por escrito no protocolo do Fórum da Comarca de Brasnorte nos dias 20 
e 21 de setembro de 2018, no período das 13 às 18 horas; observando que é 
obrigatório identificar a questão, fundamentando de forma clara, objetiva e 
consistente. 

• O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para tanto, 
a data da interposição no endereço acima indicado; 

• Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além 
do previsto; 

• O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as 
provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Definitivo; 
• Se do exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a 
pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem 
recorrido; 

• Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou de 
Gabarito Definitivo. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital. 

 
Brasnorte-MT, 17 de setembro de 2018. 
 

 
Victor Lima Pinto Coelho 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO  GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE COLNIZA 

 
Processo n.º 779-21.2018.811.0105 – Código: 86722 
Doação de Bens Inservíveis: 19/2018  
CIA: 024753-14.2018.11.0000 
 
Vistos. 
 
Cuida-se de procedimento de autorização para doação de bens inservíveis, pertencentes ao 
E. Tribunal de Justiça, os quais se encontram armazenados no Fórum desta Comarca, 
elencados e avaliados no documento juntado na movimentação de Ref: 8. 
Em 11 de abril de 2018 fora juntada aos autos Decisão do Presidente do Egrégio Tribunal de 
Justiça, proferida no procedimento de CIA n. 024753-14.2018.11.0000, por meio da qual 
autoriza a doação dos bens elencados e avaliados, excetuando a permissão no tocante aos 
itens de tombo n° 163194 e 161451 – dois monitores, e n. 166586 – longarina de 03 (três) 
lugares (Ref: 12). 
O Edital 02/2018-DF, publicado no DJE n.º 10.240/2018, disponibilizado em 19 de abril de 
2018, tornou pública a intenção de doação de bens móveis inservíveis do acervo patrimonial 
desta Comarca, convocando os interessados em receber tais objetos. 
Durante o período de inscrição, as seguintes instituições do município de Colniza-MT 
manifestaram desejo em receber os bens inservíveis ao Poder Judiciário: 
1° Associação Beneficente Lar de Esperança – ABLE (Ref:16);  
2° Creche Municipal Pequenos Passos (Ref: 25); 
3° Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Ref: 18); 
4° Conselho da Comunidade de Colniza-MT (Ref: 19); 
5° Delegacia Municipal de Colniza-MT (Ref:20);  
O período de inscrição para receber a doação de bens inservíveis foi prorrogado por 15 
(quinze) dias, conforme Edital 03/2018/DF, publicado no DJE 10252/2018, disponibilizado 
em 09/05/2018 (Ref. 22).  
Durante o prazo de prorrogação do período de inscrições as seguintes instituições 
informaram interesse em receber doações:  
6° Hospital Municipal André Maggi (Ref: 24);  
7º Escola Estadual Bernadino Gomes da Luz (Ref: 30); 
8° Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de Colniza (Ref: 31). 
Na movimentação de ref. 32 consta certidão informando que os documentos apresentados 
pelas Instituições Associação Beneficente Lar de Esperança – ABLE, Creche Municipal 
Pequenos Passos, Policia Judiciária Civil de Colniza, Hospital Municipal André Maggi, 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Escola Estadual Bernardino Gomes da Luz 
estão em ordem. Contudo, os documentos apresentados pelo Conselho da Comunidade de 
Colniza levam a crer que referida instituição possui restrição perante a Fazenda Pública 
Federal.  
A certidão lançada na movimentação de ref. 35 informa que os documentos protocolados 
pelo Departamento de Tributos e Fiscalização vieram desacompanhados da Lei/Ato de 
criação do órgão municipal. 
A Cadeia Pública de Colniza protocolou o Ofício n. 63/2018/SAAP/SEJUDH manifestando 
desejo em receber a doação de bens inservíveis (ref. 37), no entanto, a certidão lançada na 
movimentação de ref. 38 informa que tal requerimento está em desacordo com o item 04 do 
Edital 02/2018-DF e fora do prazo legal para efetuar inscrições. 
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Os autos foram encaminhados para COMPIBI – Comissão de Inventário de Bens e Doação 
da Comarca de Colniza –, para analisar a documentação apresentada pelas instituições 
inscritas, obedecendo, assim, todos os comandos do artigo 50 da Portaria 429/2017/C. 
Adm.   
A COMPIBI manifestou favoravelmente a doação dos bens inservíveis da Comarca de 
Colniza-MT (Ref: 39).  
Vieram-me os autos conclusos. 
É o que cumpria relatar. 
DECIDO. 
No âmbito da Administração Pública Federal vigora o Decreto n.º 99.658/90 (com redação 
do Decreto n. 6.087/07), regulamentando o reaproveitamento, a movimentação e a alienação 
de material, considerados inservíveis (artigos 3º e 15). 
Em relação ao Poder Judiciário Mato-Grossense, a matéria é regida pelo Marco Regulatório 
de Bens Móveis e Imóveis – Portaria n. 429/2017/C. Adm. 
No caso em tela, cumpre à Comissão de Inventário e Bens Inservíveis, dentre as funções e 
atribuições, a de “analisar o cadastro das entidades inscritas e emitir parecer nos processos 
de alienação de bens inservíveis do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso” (art. 47). 
Em obediência a normativa interna, a Comissão deste Foro procedeu com a análise dos 
pedidos das entidades e emitiu parecer fundamentado, cumprindo o determinado pela 
Portaria n. 429/2017/C. Adm. 
Neste ponto importante destacar que as doações de bens inservíveis contemplarão entidades 
públicas ou privadas que desenvolvam atividades de relevante valor social, observando, 
obrigatoriamente: 
I - a seguinte ordem de prioridade: 
a) órgãos públicos municipais; 
b) órgãos públicos estaduais; 
c) órgãos públicos federais; 
d) entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, reconhecidas de utilidade pública pelo 
Estado de Mato Grosso; 
e) organizações da sociedade civil de interesse público. 
Ainda de acordo com o art. 49 da Portaria 429/2017. C. Adm., as doações serão deferidas de 
acordo com a ordem de cadastramento das entidades, observando-se a regularidade 
documental. 
Diante de todo o exposto, demonstrada a oportunidade e a conveniência, o interesse púbico e 
a destinação exclusivamente social, bem e nos termos do art. 50 da Portaria n. 429/2017. C. 
Adm., ACOLHO o parecer da COMPIBI  juntado na ref. 39, e, DECIDO doar os bens dos 
presentes autos da seguinte forma: 
 
a) Creche Municipal Pequenos Passos  
 

DESCRIÇÃO DOS BENS ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO 

TOMBO 
ANTIGO 

TOMBO 
NOVO 

CPU – INFOWAY – SÉRIE 4272 
(ACOMPANHADO ACESSÓRIO) ANTIECONÔMICO NÃO 

POSSUI 123732 

FOGÃO COM 04 BOCAS ANTIECONÔMICO 076162 094293 
BEBEDOURO ANTIECONÔMICO 076161 0094481 

VENTILADOR – DE PAREDE ANTIECONÔMICO NÃO 
POSSUI 171769 

MESA – MODELO DE REUNIÃO ANTIECONÔMICO NÃO 
POSSUI 094390 

VENTILADOR – MODELO DE 
PAREDE ANTIECONÔMICO NÃO 

POSSUI 171768 

Disponibilizado - 18/09/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10340 Caderno de Anexos - 9 de 26



 
b) Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
 

DESCRIÇÃO DOS BENS ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO 

TOMBO 
ANTIGO 

TOMBO 
NOVO 

AR CONDICIONADO 36.000 
BTU'S ANTIECONÔMICO NÃO 

POSSUI 044540 

FRAGMENTADORA DE PAPEL IRRECUPERÁVEL NÃO 
POSSUI 094431 

CAIXAS DE SOM (ASSESSORIA 
DE INFORMÁTICA) OBSCOLETO NÃO 

POSSUI 
NÃO 

POSSUI 
CONDICIONADOR DE AR 

12.300BTUS IRRECUPERÁVEL NÃO 
POSSUI 094377 

CADEIRA – MODELO FIXA IRRECUPERÁVEL NÃO 
POSSUI 094223 

CAFETEIRA 20LT ANTIECONÔMICO NÃO 
POSSUI 152976 

 
c) Hospital Municipal André Maggi  
 

DESCRIÇÃO DOS BENS ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO 

TOMBO 
ANTIGO 

TOMBO 
NOVO 

AR CONDICIONADO 48.000 
BTU'S ANTIECONÔMICO NÃO POSSUI 052254 

AR CONDICIONADO 36.000 
BTU'S ANTIECONÔMICO NÃO POSSUI 044540 

AR CONDICIONADO 18.000 
BTU'S ANTIECONÔMICO NÃO POSSUI 096190 

AR CONDICIONADO 60.000 
BTU'S ANTIECONÔMICO NÃO POSSUI 033339 

 
d) Delegacia Municipal de Colniza 
 

DESCRIÇÃO DOS BENS ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO 

TOMBO 
ANTIGO 

TOMBO 
NOVO 

AR CONDICIONADO ANTIECONÔMICO NÃO POSSUI 033341 
MONITOR– LCD 17” 

POLEGADAS ANTIECONÔMICO NÃO POSSUI 082184 

MONITOR– LCD 17” 
POLEGADAS ANTIECONÔMICO NÃO POSSUI 081708 

CPU ANTIECONÔMICO NÃO POSSUI 112219 
MONITOR – LCD 17” 

POLEGADAS ANTIECONÔMICO NÃO POSSUI 081707 

MONITOR - LCD 17” 
POLEGADAS ANTIECONÔMICO NÃO POSSUI 082112 

CPU - DESKTOP ANTIECONÔMICO NÃO POSSUI 082446 
CPU - DESKTOP ANTIECONÔMICO NÃO POSSUI 082440 

CPU - DESKTOP ANTIECONÔMICO NÃO 
POSSUI 082444 

CPU – INFOWAY ANTIECONÔMICO NÃO 
POSSUI 083210 

Disponibilizado - 18/09/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10340 Caderno de Anexos - 10 de 26



CPU – QUAD CORE – TMFAE ANTIECONÔMICO NÃO 
POSSUI 091917 

REFRIGERADOR 320 LITROS ANTIECONÔMICO NÃO 
POSSUI 094294 

SANDUICHEIRA ELÉTRICA ANTIECONÔMICO NÃO 
POSSUI 162803 

MESA ANTIECONÔMICO NÃO 
POSSUI 094287 

ARMÁRIO ANTIECONÔMICO NÃO 
POSSUI 094296 

SERVIDOR DE REDE IRRECUPERÁVEL NÃO 
POSSUI 035919 

CPU IRRECUPERÁVEL 076051 094243 
CPU IRRECUPERÁVEL 076078 094270 
CPU IRRECUPERÁVEL 071009 006216 
CPU IRRECUPERÁVEL 071005 027868 

CPU IRRECUPERÁVEL NÃO 
POSSUI 043380 

CPU IRRECUPERÁVEL NÃO 
POSSUI 097164 

CPU IRRECUPERÁVEL 076098 NÃO 
POSSUI 

CPU IRRECUPERÁVEL 60930 094454 

MONITOR IRRECUPERÁVEL NÃO 
POSSUI 081444 

MONITOR IRRECUPERÁVEL NÃO 
POSSUI 083456 

CPU IRRECUPERÁVEL NÃO 
POSSUI 094216 

MONITOR IRRECUPERÁVEL NÃO 
POSSUI 109065 

IMPRESSORA IRRECUPERÁVEL 076797 09434 

CPU - DESKTOP IRRECUPERÁVEL NÃO 
POSSUI 082444 

MONITOR – LCD 19 
POLEGADAS IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 090604 

MONITOR– LCD 17” 
POLEGADAS IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 082111 

SCANNER IRRECUPERÁVEL NÃO 
POSSUI 085653 

APARELHO TELEFÔNICO IRRECUPERÁVEL 076166 NÃO 
POSSUI 

APARELHO TELEFÔNICO IRRECUPERÁVEL 076174 NÃO 
POSSUI 

APARELHO TELEFÔNICO IRRECUPERÁVEL 076170 NÃO 
POSSUI 

APARELHO TELEFÔNICO IRRECUPERÁVEL 076168 NÃO 
POSSUI 

APARELHO TELEFÔNICO IRRECUPERÁVEL 076172 NÃO 
POSSUI 

APARELHO TELEFÔNICO IRRECUPERÁVEL 076175 NÃO 
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POSSUI 

APARELHO TELEFÔNICO IRRECUPERÁVEL NÃO 
POSSUI 150122 

MESA – MODELO DE REUNIÃO IRRECUPERÁVEL NÃO 
POSSUI 094390 

CADEIRA – MODELO 
DIGITADOR IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 094267 

CADEIRA – MODELO 
DIGITADOR IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 094460 

CADEIRA – MODELO 
DIGITADOR IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 098216 

CADEIRA – MODELO 
DIGITADOR IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 094278 

CADEIRA – MODELO 
ESPALDAR ALTO IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 094279 

CADEIRA – MODELO 
ESPALDAR ALTO IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 094394 

CADEIRA – MODELO 
ESPALDAR ALTO IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 094395 

CADEIRA – MODELO 
DIGITADOR IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 094473 

CADEIRA – MODELO 
DIGITADOR IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 094476 

LONGARINA DE 03 LUGARES IRRECUPERÁVEL NÃO 
POSSUI 111030 

LONGARINA DE 03 LUGARES IRRECUPERÁVEL NÃO 
POSSUI 111049 

CADEIRA – MODELO 
DIGITADOR IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 094267 

CADEIRA – MODELO 
DIGITADOR IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 094213 

CADEIRA – MODELO 
ESPALDAR ALTO IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 094388 

CADEIRA – MODELO 
DIGITADOR IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 094460 

CADEIRA – MODELO 
DIGITADOR IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 094461 

CADEIRA – MODELO 
DIGITADOR IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 094462 

CADEIRA – MODELO 
DIGITADOR IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 094398 

CADEIRA – MODELO 
DIGITADOR IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 098216 

CADEIRA – MODELO 
DIGITADOR IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 098303 

CADEIRA – MODELO 
DIGITADOR IRRECUPERÁVEL NÃO 

POSSUI 098310 

 
e) Escola Estadual Bernardino Gomes da Luz 
 

DESCRIÇÃO DOS BENS ESTADO DE TOMBO TOMBO 

Disponibilizado - 18/09/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10340 Caderno de Anexos - 12 de 26



CONSERVAÇÃO ANTIGO NOVO 
AR CONDICIONADO ANTIECONÔMICO NÃO POSSUI 035827 
AR CONDICIONADO ANTIECONÔMICO NÃO POSSUI 033342 

CONDICIONADOR DE AR 18.000 
BTUS 

IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 131209 

 
Com relação aos bens irrecuperáveis, em relação aos quais existem interessados para 
doação, DETERMINO o desfazimento dos bens mediante descarte, devendo o servidor 
responsável se atentar às determinações normativas existentes (proteção ao meio ambiente, 
administrativas etc.), de maneira a proceder com observância à estrita legalidade. 
No que toca aos dois monitores (tombo n. 163194 e 161451) e a longarina de três lugares 
(tombo n. 166586), DETERMINO que a empresa garantidora seja acionada para efetuar 
os reparos necessários, em obediência ao comando do Desembargador Presidente deste 
Sodalício.  
A Gestora Geral DEVERÁ providenciar a exclusão (formatação) dos documentos, Sistema 
Operacional bem como Softwares que estão instalados nos computadores que serão 
doados, LAVRANDO o respectivo termo de. 
À Central de Administração para a expedição dos Termos de Doação e demais 
providências necessárias. 
Após a juntada dos termos de DOAÇÃO e DESFAZIMENTO dos objetos acima 
mencionados, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 
EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 
Colniza-MT, 14 de setembro de 2018. 

 
 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI 
Juiz Substituto 
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ESTADO DE MATO  GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE POCONÉ 
 

EDITAL N.º 010/2018/DF 
 
 
A. Kátia Rodrigues Oliveira – MMª. Juíza de Direito Presidente da Comissão de 

Apoio ao Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, pelo presente edital 

torna público, LISTA DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS, em conformidade com o Edital nº 

014/2012/GSCP de 16.06.2012, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico nº 8.813, em 17.06.2012 e Edital nº 001/2018/DF de 

19.07.2018, deste Juízo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10299, em 

20.7.2018: 

 
ENSINO MÉDIO 

 
Nº DE 

INSCRIÇÃO 
NOME RG EMISSOR 

4 MAURO BENTO DO PRADO JUNIOR 2468841-0 SSP/MT 
5 CHRYSTEN NELSI JANNER DE ABREU 2867441-3 SSP/MT 
7 WILSON LEMOS DA COSTA 2772186-8 SSP/MT 
8 RANIELLY SABRINA ARRUDA MARTINS 2812954-7 SSP/MT 
9 MICHAEL DOUGLAS JESUS DOS SANTOS 2370700-3 SSP/MT 

10 NUBIA VITORIA DA SILVA 2481563-2 SSP/MT 
11 LARA CHRISTIANE ARRUDA DA SILVA 3133618-3 SSP/MT 
12 ISABELY CRISTINY DE SOUZA 2457775-8 SSP/MT 
13 VITÓRIA EVELLYN DA SILVA 2747229-9 SSP/MT 
14 LUAN GOMES DE CAMPOS 5030690-8 SSP/MT 
15 LETICIA FERREIRA CARVALHO 2576777-1 SSP/MT 
17 JUCILENE ALVES DE ALMEIDA 2795481-1 SSP/MT 
18 MARIELLE CRISTINA DE SOUZA DUARTE 2795500-1 SSP/MT 
19 MANOELI NUNIS OLIVEIRA 3117619-4 SSP/MT 
20 NAYLA GABRIELA SALES DE C. CURADO                    2428077-1 SSP/MT 
21 CLEBERSOM JOSE SILVA CAMPOS 2577958-3 SSP/MT 
22 MONYK PAOLA PENAFOR 2407625-2 SSP/MT 
23 MARIA FERNANDA GAIVA FIGUEIREDO 2540254-4 SSP/MT 
25 SUMAY BENEDITA DA SILVA E SOUZA 2481486-5 SSP/MT 
27 DENIS GABRIEL DA SILVA MARQUES 2413397-3 SSP/MT 
28 JANAINA DE ARRUDA LIMA 3086959-5  SSP/MT 
29 LAYS LARISSA SILVA DE FREITAS 2754728-0 SSP/MT 
31 GREICE KELLE MORAES DA SILVA 2464929-5 SSP/MT 
33 KARINY VITÓRIA PEREIRA  2445833-3 SSP/MT 
34 ALIFFER NICOLAU DOS SANTOS 2481638-8 SSP/MT 
35 WENDER LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES 2542412-2 SSP/MT 
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36 VINICIUS DIEGO DE OLIVEIRA ARAÚJO 3130892-9 SSP/MT 
37 GABRIEL FERNANDES DE MORAES 2600819-0 SSP/MT 
38 HEMILLY DE ARRUDA E SILVA 3149041-7 SSP/MT 
41 LUANA LOPES DA SILVA 2959216-0 SSP/MT 
42 KATHIANA CRISTINA DE ARRUDA 2881364-2 SSP/MT 
43 RODRIGGO DAMIÃO DA SILVA 2978777-7 SSP/MT 
44 MARIA PAULA PRADO BRUNA 2908349-4 SSP/MT 
45 JOSUEL FILHO MARCONDES 675784-1 SSP/MT 
46 ANNE CAROLINE MUNIZ DE ALMEIDA 3047172-9 SSP/MT 
47 CARLOS MANOEL DA SILVA 3137117-5 SSP/MT 
48 GEOVANE CESAR DA SILVA ARRUDA 2604610-5 SSP/MT 
51 LUDYANE SALES DA SILVA MAGALHÃES 2978786-6 SSP/MT 
52 BRUNO EMANOEL DA SILVA ARRUDA 2722302-7 SSP/MT 
54 WALLISON SANDER AQUINO DA SILVA 3236090-8 SSP/MT 
55 PAULA BEATRIZ PIRES COSTA MARQUES 3108581-3 SSP/MT 
56 MAURICIO MARQUES DUARTE JUNIOR 2413356-6 SSP/MT 
57 ENZO GABRIEL DE MORAES QUEIROZ 2774769-7 SSP/MT 
58 MERILLAINY MIRIAN DA SILVA GONÇALVES 2578055-7 SSP/MT 
59 ALLAN CRISTIAN AGUILERA SILVA 2386054-5 SSP/MT 
60 YEDDA LETICIA C. CAMPOS DE ALMEIDA 2723670-6 SSP/MT 
61 YÊDA ALBUQUERQUE MATTOS 3141619-5 SSP/MT 
63 EMANUELLE EMILIANE DA S.  GONÇALVES 3008940-9 SSP/MT 
64 LUIZ HENRIQUE COSTA AMORIM 3165194-1 SSP/MT 
65 JACKELINE DO ROSÁRIO RONDON 3117611-9 SSP/MT 
66 JUAN CARLOS DE ARRUDA DUARTE 2504280-7 SSP/MT 
68 MONYZE CLARA MORAES DE ARRUDA 3092394-8 SSP/MT 
69 GUSTAVO SALES DE OLIVEIRA 2481621-3 SSP/MT 
70 KLEBERSON LUIZ DA SILVA AMORIM 3133612-4 SSP/MT 
71 ANA ELISA BOTELHO COSTA MARQUES 2266190-5 SSP/MT 
72 WANDERSON SOUZA SANTOS 3045508-1 SSP/MT 
75 LAHANA CANDIDA DE CAMPOS AMORIM 3137103-5 SSP/MT 
76 HAISSA GABRIELLE R. GOMES DE ARRUDA 3148600-2 SSP/MT 
77 DEBORA EDUARDA LINO DE ANDRADE 2947155-9 SSP/MT 
78 ANA VICTÓRIA DE CÁSSIA SALES RONDON 2587634-1 SSP/MT 
79 EZEQUIEL CATARINO DE OLIVEIRA SOUZA 3101193-4 SSP/MT 
80 BRUNO VINÍCIUS ARRUDA MARQUES 2919041-0 SSP/MT 
81 BEATRICE CRISTINA DE LIMA 2482474-7 SSP/MT 
82 DENILSON DA SILVA ASSIS 31047347 SSP/MT 
83 DANILA JOSANE L. DE ARRUDA OLIVEIRA   26953811 SSP/MT 
84 VITÓRIA BASTOS DE ALMEIDA 25665073 SSP/MT 
85 JADYÉLLEN DYONARA DE A. SILVA 2978762-9 SSP/MT 
86 DANILO LEONARDO DA SILVA PEREIRA 2723700-1 SSP/MT 
87 DINARA LEMES ALVES 2751474-9 SSP/MT 
88 CARLOS DANIEL DE AMORIM SILVA 2800181-8 SSP/MT 
89 DEVANILSON BENEDITO ALVES DE SOUZA 2722309-4 SSP/MT 
90 JORGEANILLY FELIX DE OLIVEIRA ARRUDA 2759323-1 SSP/MT 

Disponibilizado - 18/09/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10340 Caderno de Anexos - 15 de 26



91 LUIZ ALBERTO MEIRELES LOPES 2625258-9 SSP/MT 
92 GABRIELY SILVA CORREA  2598472-1 SSP/MT 
93 VITÓRIA GABRIELA DA SILVA SOUZA 3132283-2 SSP/MT 
94 ELLEN CAMPOS DENIZ DA SILVA 2656853-5 SSP/MT 
95 JAMIRLE BENTA SILVA MARTINS 3236056-8 SSP/MT 
96 JONY GOMES CARDOSO 2319236-4 SSP/MT 
97 LARISSA CAMILLY CORREA FERNANDES  2481456-3 SSP/MT 
98 VIVIAN LUANA COSTA PEROBA 2657011-4 SSP/MT 
99 MARIA FERNANDA DA SILVA 2657009-2 SSP/MT 

100 JULIA CRISTINA DE ALMEIDA CAMPOS 3165736-2 SSP/MT 
101 JOYCE REGINA FREITAS DAS CHAGAS 2685708-1 SSP/MT 
102 GIOVANA JAMILLE DE ARRUDA FIGUEREDO 3077057-2 SSP/MT 
103 LILIANE SOUZA DE ARAUJO BASTOS 3047185-0 SSP/MT 
104 SAMIRA MENDES DE ARRUDA 2656781-4 SSP/MT 
105 LIIVIA GODOY BARBOSA 154897-5 SSP/MT 
106 EDUARDO DUARTE SILVA PRADO 3141589-0 SSP/MT 
107 ATHILSON COSTA PEREIRA  2534553-2 SSP/MT 
108 YASMIM MAYARA ALVES DA CUNHA 2407564-7 SSP/MT 
109 LUDMILLA ALVES DE SOUZA 2738973-1 SSP/MT 
110 PAULA FRANCISCA DE OLIVEIRA 3226790-8 SSP/MT 
111 ANNA ELISE DE ARAUJO BASTOS 2583351-0 SSP/MT 
112 FRANCISCO MATHEUS A. SOARES FENELON 2352637-8 SSP-MT 
113 SIMONE FERREIRA DOS SANTOS 2787698-5 SSP-/MT 
114 SILMARA FERREIRA DOS SANTOS 2779532-2 SSP/MT 
115 SUMAY BENEDITA DA SILVA E SOUZA 2481486-5 SSP/MT 
116 KATIA DOS SANTOS NASCIMENTO 50332788 SSP/MT 
117 TAYANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA 3188017-7 SSP/MT 
118 MAYRA APARECIDA C. DE A. BASTOS 3047346-2 SSP/MT 
119 MARIA VITÓRIA SOUZA ALMEIDA  3169045-9 SSP/MT 
121 JORDAN SANTANA MUNIZ 2968270-3 SSP/MT 
122 ENANDER DE ARRUDA 2958762-0 SSP/MT 
123 JOLISVAN WALISON SANTOS DE JESUS 3136318-0 SSP/MT 
124 ALEXANDRE RONDON DA SILVA 2957115-4 SSP/MT 
125 MARIAH VITORIA SILVA DE ARRUDA 2238342-5 SSP/MT 
126 MARCYARA APARECIDA S. MARIANO 3236049-5 SSP/MT 
127 FABIELE AMORIM FERNANDES CORREA 3155998-0 SSP/MT 
128 JAQUELINE AMORIM OLIVEIRA 3047181-8 SSP/MT 
129 FRANCIELLY CAMILA DA CRUZ SANTOS  3117616-0 SSP/MT 
130 ANA VITÓRIA DA SILVA 2481591-8 SSP/MT 
131 BARBARA FERNANDA SILVA DE CARVALHO 2605215-6 SSP/MT 
132 CRISTIANO DO PRADO SILVA 2126126-1 SSP/MT 
133 ELOYNE MENDES DE OLIVEIRA 2891438-4 SSP/MT 

 
ENSINO SUPERIOR 

 
Nº DE 

INSCRIÇÃO 
NOME RG EMISSOR 
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1 MILENA JESUS DA COSTA 3117625-9 SSP/MT 
2 JOICY PAULO DA COSTA 1494047-5 SSP/MG 
3 THAUYRI GABRIELA PINTO DE CARVALHO 2812885-0 SSP/MT 
6 FELIPE SERGIO DO SILVA 3047258-0 SSP/MT 

16 SARAH INES DE PAULA LIMA 2812849-4 SSP/MT 
24 LUCAS MARTINS DO CARMO 2644066-0 SSP/MT 
26 IGOR KENEDY CORREA DE SOUZA 2789725-7 SSP/MT 
30 CAMILA BIANCA DE MORAES MARQUES 2588175-2 SSP/MT 
32 DANIEL TAQUES CORTEZ 2420874-4 SSP/MT 
39 EDMARA REGINA DE PINHO 2489219-0 SSP/MT 
40 KALEBY MARTINS GOMES  DE OLIVEIRA 2576815-8 SSP/MT 
49 ANNA JULIA LEITE PEREIRA 2151385-6 SSP/MT 
50 ELANNA PATRICIA MARTINS A. DA SILVA 2098860-5 SSP/MT 
53 LUAN SANTANA DUARTE RAMOS 2812929-6 SSP/MT 
62 ARIANE RAFAELA DA SILVA PENHA 2328402-1 SSP/MT 
67 LORENNA MAGNES DA SILVA SANTOS 1719941-7 SSP/MT 
73 KAROLYNE ANTONYELLE SILVA COSTA 123934 SSJ-PM/MT 
74 THYELY PUSIPPE LEITE  MARQUES 2453328-9 SSP/MT 

120 KEILYTA SANTOS GUIMARÃES 2468462-7 SSP/MT 
 
Observação: 

1. O candidato que pretender interpor recurso deverá apresentá-lo no prazo de 

02 (dois) dias úteis a contar da publicação do Edital; 

2. Para recorrer o candidato deverá protocolar as razões do recurso junto ao 

Fórum desta Comarca de Poconé/MT, sito Avenida Dom Aquino nº 372 – 

Centro; 

3. O recurso interposto fora do prazo não será reconhecido, sendo considerada, 

para tanto, a data da interposição no endereço acima indicado; 

4. Não será aceito recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro 

meio além do previsto; 

5. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de 

recurso e/ou de gabarito oficial definitivo. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do 

Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e 

Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, em 14 de setembro 2018. Eu, (Aroldo 

Júnior) Gestor Administrativo, que o digitei e assino. 

 
 

Kátia Rodrigues Oliveira 
Juíza de Direito - Diretora do Foro 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 

Disponibilizado - 18/09/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10340 Caderno de Anexos - 17 de 26



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER 
 

ANEXO I 
 

DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Entidade  
CNPJ  
Responsável  
CPF  
Competência Mês:                          Ano: 
 

SALDO INICIAL DISCRIMINADO 
Descrição Saldo R$ 

  
  
  
  
Saldo inicial total (A)  
 

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS 
Nº de 
ordem 

Data Descrição R$ 

    
    
    
Total dos recebimentos do mês(B)  
 

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS 
Nº de 
ordem 

Data Descrição R$ 

    
    
    
Total dos recebimentos do mês(C)  
 

APURAÇÃO DO SALDO FINAL MENSAL 
Saldo inicial total (A)  
(+) Total dos recebimentos do mês (B)  
(-) Total dos pagamentos do mês (C)  
(=) SALDO FINAL TOTAL (D)  
 

SALDO FINAL DISCRIMINADO 
Descrição Saldo R$ 
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Saldo inicial total (E)  
Local, data 
 
Responsável, assinatura. 
Observações: 
 1 – Saldo inicial discriminado   – saldo existente no inicio do período em 
Caixa e/ou Banco informando nome do Banco, agencia, tipo e número de conta. 
2 – Demonstrativo dos recebimentos – utilizar uma linha para cada recebimento, 
em ordem cronologia da data do efetivo recebimento (regime de caixa). Acrescentar 
linhas que se fizerem necessárias. 
 
3 – Demonstrativo de pagamentos – utilizar uma linha para cada pagamento, em 
ordem cronológica da data do efetivo pagamento (regime de caixa). No caso dos 
pagamentos, cheques não compensados no mesmo mês devem ser considerados na 
planilha do mês de compensação do cheque. Acrescentar linhas que fizerem necessárias. 
 
4 – Dos documentos    – todos os documentos informados serão baseados 
em documentos aceitos pela legislação fiscal (ex.: notas ficais, cupons fiscais, recibos 
de pagamentos e autônomos, recibos de salários, etc.), devidamente preenchidos, 
conforme item 7.32.48, II – c, do Provimento. Anexar extrato bancário do período. 
 
5 – Da prestação de contas final   – deverá ser acompanhada de Relatório 
detalhado, assinado pelo responsável da entidade beneficiada, contendo informações 
tais como: execução do objeto e atingimento dos objetivos; meta alcançada, população 
beneficiada, avaliação de qualidade dos serviços prestados, montante de recursos 
aplicados; descrição do alcance social; localidade e/ou endereço da execução do 
objeto/objetivo; demais informações ou registros e, especialmente, detalhar as 
atividades realizadas no atendimento ao público alvo, inclusive com registro 
fotográfico(item 7.32.48, II – a). 
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ANEXO II 

 
 

 
FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO 

Dados de identificação da Entidade interessada 
Nome Completo da Instituição: 
 
CNPJ: 
Natureza Jurídica: 
Endereço: 
Município: 
Atividade principal da instituição: 
Nome completo do diretor da instituição: 
 
CPF: 
Telefone residencial: 
Telefone funcional: 
Telefone celular: 
E-mail: 
Responsável pelo benefício: 
Assinatura do diretor da instituição: 
 
Acompanha o cadastro cópia dos seguintes documentos, conforme item 7.32.28: 
 

a) Cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em 
cartório; 

b) Cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou 
administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública solicitante; 

c) Os comprovantes de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas nas esferas 
Federal, Estadual e Municipal. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE RELATÓRIO DE VISITA 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 
ENTREVISTADOR: 
 
INSTITUIÇÃO: 
 
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO: 
 
DATA: 
HORÁRIO: 
1 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 
1.1 NOME: 
1.2 FUNÇÃO: 
1.3 TELEFONE: 
 
 
2- DADOS DO RESPONSÁVEL PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS À 
COMUNIDADE 
 
2.1 NOME: 
2.2 FUNÇÃO: 
2.3 TELEFONE:  
2.4 OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 
3 – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

 

3.1 – Períodos e Turnos 

 

 

 

(   ) Dias úteis 

[Manhã (    )/ Tarde (    )/ Noite (   )] 

(   ) Sábados 

[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 

Domingos 

[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 

Feriados 

[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 
3.2 – Número limite de vagas: 
Manhã: 
Tarde: 
Noite: 

Obs.: 
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3.3 – Restrição quanto ao tipo de delito: 
 
 

Obs.: 

3.4 – Há período(s) de férias durante ao 
ano?(Interrupção dos serviços prestados) 
 
 

Obs.: 

3.5 – Existe algum benefício que pode ser 
oferecido ao prestador de serviços (vale 
transporte, alimentação etc.)? 
 
*Se a resposta for SIM especifique. 
 
 
 

(    ) Não 
 
(    ) Sim 

4 – INSTALAÇÕES  
4.1 – Como é o acesso à instituição? 
 
 
 
 

(   ) Fácil 
(   ) Difícil 
 
Obs.: 
 
 

4.2 – O espaço físico, em termos de 
estrutura, organização, segurança, 
mobiliário e manutenção são: 
 

(    ) Adequado 
(    ) Razoável adequado 
(    ) Precisa de melhorias 
 
Obs.: 
 
 

4.3 – Caso de necessidade, é oferecido ao 
prestador de serviços Equipamento de 
Proteção Individual (EPI)? 

(    ) Sim 
(    ) Não 
 
 
Obs.: 
 
 

4.4 – Em caso de emergência, há 
equipamentos de combate à incêndio 
disponíveis? 

(    ) Sim – Quais ? 
 
 
(     ) Não 
 
Obs.: 
 
 

4.5 – Em caso de acidente com o prestador 
de serviços, qual o procedimento a ser 
adotado pela instituição? 

Obs.: 
 
 
 
 

5- ATIVIDADES QUE PODEM SER EXECUTADAS 
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APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇO DE ESCRITORIO 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

ENSINO/CRECHE 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

LIMPEZA/COZINHA 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

PROFISSIONAIS LIBERAIS 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

MANUTENÇÃO 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 
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1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

OUTROS 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ 
Noite (    ) 

 

 
Observações gerais: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinaturas: 
 
Técnico responsável pelo relatório 
 
 
Presidente/Diretor da Instituição 
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ANEXO IV 

 
1. Dados de Identificação de Projeto e da Instituição: 
 
1.1 Título do Projeto; 
1.2 Nome da Entidade; 
1.3 Endereço da Entidade; 
1.4 Presidente e/ou diretor da instituição; 
1.5 Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição; 
1.6 Conta Bancária. 
 
2. Justificativa: 

 
Deverá apresentar o que será desenvolvido e o porquê de existir a necessidade do 

projeto na instituição e na comunidade. Explicar a relevância do projeto, para as pessoas 
envolvidas na instituição e quais áreas o projeto se voltará. 

 
3. Objetos do Projeto: 
 
Apresentar o objetivo geral do projeto e os objetivos específicos. Sempre relacioná-

los com os resultados pretendidos, descrevê-los com clareza e concisão. 
 
4. Público alvo: 
 
Refere-se a quantas pessoas, para quem e quais as características do público alvo a 

ser beneficiado com o projeto. 
 
5. Impacto: 

 
Refere-se a quais os resultados esperados e a repercussão do projeto para o público 

que se destina, mantendo coerência com os objetivos e a justificativa. 
 
6. Recursos materiais: 

 
Recursos materiais, acompanhado de 03(três) orçamentos referentes ao objeto da 
aquisição, na existência de estabelecimentos comerciais na unidade judiciária 
respectiva, se houver, e sendo estes legíveis, contendo nome de um responsável 
devidamente identificado e com validade no momento do pagamento, admitindo-se 
orçamento via e-mail. 
 

6 - ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO 
UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE TOTAL 1 
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TOTAL 2  
Unidade  = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do material; Valor da 
Unidade = preço da cada unidade do material; Total 1 = unidade x valor da unidade; Total 2 
=  soma da coluna Total 1. 
 
 

7 – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
Atividade          Jan 

201
8 

Fev 
201
8 

Mar 
201
8 

Abr 
201
8 

Mai 
201
8 

Jun 
201
8 

Jul 
201
8 

Ag
o 
20
18 

Set 
2018 

Ou
t 

201
8 

Nov 
2018 

De
z 

20
18 

 
 
 

            

 
8 – Recursos Humanos 
 
Descrição dos recursos humanos necessários à execução do projeto, com a identificação 
(RG, CPF e comprovante de residência) das pessoas que irão participar da respectiva 
execução; 
 
 
9 – Proficiência 
 
Resumo dos projetos já desenvolvidos na área de atuação, para avaliação de sua 
proficiência. 
 
 
10 – Conclusão 
 
 
 
APÊNDICES 
 
 
REFERÊNCIAS 
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