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          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 
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TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 
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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002334-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PRISCILA ALVES GONCALVES (REQUERENTE)

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

ROBERTO DUARTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002334-93.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: PRISCILA ALVES GONCALVES REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER Vistos. Compulsando os autos verifico que a parte requerida 

não possui advogado constituído nos autos, razão pela qual a intimação 

da liquidação da sentença deve ser feita de forme pessoal. Portanto, torno 

sem efeitos a certidão de Id. 11398742 e para evitar qualquer nulidade 

DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte requerida, por meio de carta 

precatória a ser cumprida na Comarca em que consta o endereço nos 

autos, nos termos da decisão inicial de Id. 10642398. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 05 de setembro de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000536-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE FERNANDO LOPES VIEIRA (ADVOGADO(A))

LUMAGI INDUSTRIA METALURGICA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA FLORESTA TRATOR PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

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

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

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

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

Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL 

EM DIVÓRCIO

Processo Número: 1000481-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA DOS SANTOS DE FREITAS (REQUERENTE)

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Odair Carlos Michelin (REQUERIDO)

 

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

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

trazida pelo Curador Especial sob Id 15462138; II) intimar a Parte Autora 

manifestar-se, quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 159737 Nr: 5959-55.2017.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Almeida de Oliveira, José Raimundo Alves de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Roger de Souza 

Almeida - OAB:16285/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados das partes, acerca 

DA DATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, designada para o DIA 

07/11/2018, ÀS 13h:30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 1256 Nr: 57-59.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aragão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22.165-A MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, consigno que o prazo estipulado pela Secretaria da Vara no 

ato ordinatório às fls. 125 não possui caráter peremptório.

Assim, intime-se a parte exequente pessoalmente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao auto de avaliação e certidão do 

oficial de justiça de fls. 122/124, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do CPC/15.

As publicações deverão ser realizadas em nome do advogado Gustavo R. 

Góes Nociladelli e Fabiula Müller Koenig.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62615 Nr: 2245-68.2009.811.0007

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Paula Boter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Educação, Estado de 

Mato Grosso

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença apresentado parte exequente 

contra o Estado de Mato Grosso para a consecução ao pagamento do 

FGTS, bem como dos honorários advocatícios fixados, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos, conforme orientação da CNGC-MT.

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.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, intime-se o representante 

do ente público para, no prazo de 30 (trinta) dias impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive no 

Sistema PJe e certificar eventual decurso do prazo em branco ou a 

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada à impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao 

Governador do Estado para que seja expedido o pagamento do valor 

indicado, nos termos do §3º, do art. 535, do NCPC.

Intime-se.

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140485 Nr: 3218-76.2016.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Leonardo Alves dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as razões recursais, bem como as contrarrazões 

foram apresentadas pelas partes, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do 

NCPC, remetam-se os autos ao TRF da 1ª Região, para apreciação do 

recurso interposto, com as homenagens deste Juízo.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63513 Nr: 3384-55.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Marques dos Santos

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Manoel Marques dos 

Santos contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados.

Juntou-se extrato de depósito aos autos (fls. 192 e 194).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Em tempo, considero que o/a despacho/decisão proferido (a) à fl. 199 não 

atendeu a todos os pontos dos autos, razão pela qual o revogo.

 Destarte, compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo.

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 custas e sem condenação em honorários advocatícios.

EXPEÇA-SE o competente alvará para a liberação das quantias 

depositadas, observando as regras do Provimento 68-2018 do CNJ.

Ademais, em consonância ao Ofício n° 01773-2018-CJF-OFI do Conselho 

da Justiça Federal orientando aos magistrados a não destacarem os 

honorários advocatícios a partir de 08/05/2018, indefiro o pedido do (a) 

causídico (a), assim, os valores depositados deverão ser levantados 

apenas em favor da parte exequente, salvo os honorários sucumbenciais 

que serão revertidos diretamente ao profissional que atuou nos autos.

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62684 Nr: 2463-96.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Charles Miranda Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

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

OAB:18.450/MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Nilton 

Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:OAB/MS 12330-A, Cristiane Belinati Garcia Lopes - 

OAB:11877-A/MT, Milena Tiemi Iwashita Salgueiro - OAB:MT 

13.288-B, PIO FREIRIA JUIOR - OAB:18678-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 429 do Banco Finasa BMC S/A, assim, INTIME-SE a 

parte, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar o que entender de 

direito.

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

for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e cautelas 

de praxe.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141896 Nr: 3998-16.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Almeida de Oliveira, José Raimundo 

Alves de Oliveira

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

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que foi designada audiência de conciliação nos autos 

apensos, postergo a apreciação do pedido de fl. 48 para após a 

realização do ato.

Aguarde-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 122992 Nr: 1227-02.2015.811.0007

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - Espólio, Vitória da Riva Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Rene Ranger - Espólio, Jessika Matos 

Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dauto Barbosa Castro Passare 

- OAB:6199/MT, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cuida-se os autos de impugnação do valor da causa (rito do Código de 

Processo Civil de 1973) proposto por Edson de Carvalho e Vitória da Riva 

Carvalho contra o Espólio de André Rene Ranger e Jessika Matos Paes de 

Barros, todos devidamente qualificados.

Às fls. 20/21 a parte autora informou o falecimento do autor, razão pela 

qual pugnou pela habilitação do Espólio de Edson de Carvalho.

Recebida a petição fl. 26, foi determinada a citação da parte contrária, que 

quedou-se inerte (certidão de fl. 30).

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1) Considerando o falecimento do Sr. Edson (cópia de certidão de óbito fl. 

23), nos termos dos artigos. 687 e 688 do CPC/2015, HOMOLOGO a 

habilitação do Espólio de Edson de Carvalho.

2) Em prosseguimento ao feito, INTIMEM-SE as partes a fim de que se 

manifestem, no prazo de dez (10) dias, sob a possibilidade de suspender 

o processo em virtude da tentativa de autocomposição nos processos 

apensos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000725-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ZUCCO (REQUERENTE)

FREDERICO AUGUSTO MARUCO DE CASTILHO CHAGAS (REQUERENTE)

DAKARI FERNANDES TESSMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DK ORGANIZACAO CONTABIL LTDA. - ME (REQUERIDO)

MICHELLE AZEVEDO FILHO (ADVOGADO(A))

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1000080-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA AYGNES CARPEJANI DA CRUZ (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003082-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MORAIS SERIANO EIRELI (AUTOR(A))

LEANDRO MORAIS SERIANO (AUTOR(A))

L.M. SERIANO & CIA. LTDA. - ME (AUTOR(A))

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANATALIA MOROSINI 02957182181 (RÉU)

DARLEI DOS SANTOS DE AZEVEDO (RÉU)

 

Processo: 1003082-91.2018.8.11.0007 O presente expediente tem por 

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

documento de ID. 15465212 (correspondência devolvida pelo correio), 

bem como para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência necessária para os atos processuais (EXPEDIR MANDADO DE 

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

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

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003061-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD (ADVOGADO(A))

EUNICE ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

MARIA SANTINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003061-52.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: EUNICE ALVES RIBEIRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, MARIA SANTINA DOS SANTOS Vistos, Diante dos 

pedidos genéricos de produção probatória, determino a intimação das 

partes para, em 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O JULGAMENTO IMEDIATO. 

Decorrido o lapso temporal acima, voltem-me os autos conclusos para 

julgamento, saneamento do feito ou designação de audiência, conforme o 

caso. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 14 de setembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003374-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANSMAR AGUIAR PINHEIRO (REQUERENTE)

ELINE ALEXANDRE CHAGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMABILIA DANIELLA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003374-76.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: WILLIANSMAR AGUIAR PINHEIRO REQUERIDO: AMABILIA 

DANIELLA DA CRUZ Vistos. Por entender que a comprovação do vínculo 

de paternidade é essencial para o processamento desta demanda e 

corroborar os fatos articulados na exordial, nos termos do art. 320, do 

CPC, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que seja juntada a certidão de nascimento da criança, sob pena de 

indeferimento da inicial. Após, voltem-me conclusos. Intime-se. Alta 

Floresta, 18 de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003379-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARIVALDO PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003379-98.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ARIVALDO PEDRO DA SILVA RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA 

DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. A despeito 

da narrativa constante na exordial, vislumbro que a cadeia possessória 

que justificativa a pretensão usucapienda é muito superior a 1 (um) ano, 

havendo a possibilidade de ter se concretizado com o tempo a usucapião. 

Feita esta consideração: 1 - Defiro a gratuidade de justiça, por força da 

presunção disposta no §3º, do art. 99, do CPC, ressalvando a 

possibilidade de revogação. 2 - Cite-se a requerida para que apresente 

resposta, em 15 dias, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial. 3 - Citem-se, por edital, eventuais 

interessados, com prazo de 20 dias, conforme o art. 259, I do CPC. 4 - 

Citem-se, pessoalmente, os confinantes e seus cônjuges (se casados 

forem), no prazo de 15 dias, nos termos do art. 246, §3º do CPC. 5 - 

Intimem-se o Município de Carlinda, o Estado de Mato Grosso e a União, 

por carta com aviso de recebimento, instruindo com cópia da planta e do 

memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 dias, querendo, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 

CPC). 6 – Por não constatar, a partir das provas nos autos, qualquer 

interesse jurídico de Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A. acerca 

do imóvel que recai a pretensão autoral, INDEFIRO o pedido de sua 

intimação. 7 - INTIME-SE o Ministério Público. Às providências. Alta 

Floresta, 18 de setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000072-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILIA CARNHELUTTI (EXECUTADO)

MARIA TEREZA CARNHELUTTI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a exequente, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que, em 10 (dez) dias, requeira o que de direito, 

considerando que a penhora online restou infrutífera.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002352-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FERONATO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002352-80.2018.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

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

prosseguimento do feito, requerendo o que de direito. Alta Floresta, MT, 06 

de setembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38846 Nr: 4096-84.2005.811.0007

 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): C. L. Richter - Maistel Materiais Elétricos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397/MT, Clodoaldo José Ferreira - OAB:MT 6.290, Tatiana 

Ribeiro Soares - OAB:5492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

autora para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 427,08 (quatrocentos e sesssenta e sete 

reais com oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folha 45. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 13,68 (treze reais com sessenta e oito centavos) 

para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71128 Nr: 4099-63.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Cavagnoli, Arisnir Maria de Campos 

Cavagnoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucatur Empresa União Cascavel de 

Transportes e Turismo Ltda, Companhia Mutual de Seguros Ltda, 

Superintendência de Seguros Privados-SUSEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Araújo Siqueira - 

OAB:39549/PR, Eduardo Rodrigo Colombo - OAB:42782/PR, FÁBIO 

NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, GABRIEL SANTOS 

ALBERTTI - OAB:44655, Jônatas Casalli Betto - OAB:47.789/PR, 

Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP, PÉRICLES GONÇALVES 

FILHO - OAB:RJ119.383, RAFAEL WERNWCK COTTA - OAB: MT18415, 

Ramiro de Lima Dias - OAB:12504/PR, Rodrigo Cesar Caldeira - 

OAB:35461/PR, Vilson Barozzi - OAB:6791-B/MT

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação.

Considerando que o apelado apresentou as contrarrazões recursais, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o §3º, do art. 1.010, com as homenagens deste 

Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114726 Nr: 3144-90.2014.811.0007

 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: Olavo de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para manifestar acerca do laudo pericial 

encartado às fls. 130/133, no prazo de 15 (quinze) dias e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129436 Nr: 4836-90.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ines Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

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

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a Fazenda 

Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e vista 

dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106093 Nr: 1359-30.2013.811.0007

 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: DIMELIA CAETANO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acórdão de fls.127/133, NOMEIO em substituição ao 

fisioterapeuta anteriormente designado, a Dra. Fernanda Sutilo Martins, 

para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 23.11.2018, às 

15h:20min, independentemente de compromisso, com base no artigo 468, II 

do Novo Código de Processo Civil.

Consigno que a perícia será realizada na sala de fisioterapia deste Fórum.

 No mais, cumpra-se nos termos da decisão de fls.66/67.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135043 Nr: 368-49.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciana dos Santos da Silva

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

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:
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 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fl.109, NOMEIO em substituição ao 

médico anteriormente designado, a Dra. Fernanda Sutilo Martins, para 

realizar a perícia médica na parte autora, no dia 23.11.2018, às 15h:40min, 

independentemente de compromisso, com base no artigo 468, II do Novo 

Código de Processo Civil.

Consigno que a perícia será realizada na sala de fisioterapia deste Fórum.

 No mais, cumpra-se nos termos da decisão de fl.84

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135362 Nr: 547-80.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Pereira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo IMPRORROGÁVEL de 15 (quinze) 

dias, para que a parte exequente dê cumprimento à decisão de fl.94, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137790 Nr: 1782-82.2016.811.0007

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Luiz de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, Nelson Paschoalotto - OAB:8530, Roberta Beatriz do 

Nascimento - OAB:192.649 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, portanto, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que 

a parte exequente apresente endereço da parte executada, sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103851 Nr: 5598-14.2012.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Sais Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Borges Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Casadei - OAB:6989

 Vistos.

Considerando o acórdão juntado aos autos à fl.144, intime-se 

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

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134274 Nr: 7447-16.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Criscar Comercio de Combustiveis e 

Lubrificantes Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Bousi - 

OAB:227541/SP, Fábio André Fadiga - OAB:139961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta, via sistema INFOJUD e RENAJUD, com o 

escopo de verificar acerca da existência bens e/ou valores e veículos 

registrados em nome da parte executada, conforme extrato em anexo.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, indicando bens da parte executada 

passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5676 Nr: 56-16.1992.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Nortão Ltda, Wilson Sierra, Neize 

Machado Dutra Sierra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

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

OAB:5476/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de AUTO POSTO NORTÃO LTDA, WILSON 

SIERRA e NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, às fls. 212/214 as partes apresentaram acordo, 

pugnando pela extinção do feito.

É o relatório.

HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes, fls. 212/214, e DECLARO extinto o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de 

Processo Civil.

 Custas e honorários conforme entabulado pelas partes.

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

 Tendo em vista a desistência expressa do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE 

desde logo o trânsito em julgado e EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis de Alta Floresta para, às expensas do executado, dar 

baixa na Penhora registrada na Matrícula nº 9.990, Livro 2-AW, no prazo 

de 10 (dez) dias, após o pagamento dos emolumentos. Após, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3452 Nr: 127-76.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minusa Tratorpeças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Adriano Favaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edina Aparecida Lopes - 

OAB:24339/0, Otacilio Peron - OAB:3684/MT, Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o petitório retro, proceda a Secretaria da Vara a juntada da 

carta precatória, certificando quanto à citação do executado, bem como o 

decurso do prazo para eventual manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66046 Nr: 5623-32.2009.811.0007

 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: Ida Batista de Almeida

 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 Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl.120, em que a parte executada 

concorda com os cálculos apresentados pelo executado, HOMOLOGO o 

cálculo de fl. 116.
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 INTIME-SE o causídico da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, INFORME seus dados bancários, para o depósito judicial dos 

honorários sucumbenciais (banco, agência, número da conta e CPF), bem 

como indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com 

o respectivo contrato de honorários, visando à liberação desta verba 

diretamente em seu favor, e ainda, no mesmo prazo, indique os dados 

bancários da parte autora.

 Após, EXPEÇA-SE a competente Requisição de Pequeno Valor.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3249 Nr: 172-46.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Performance Comércio da Moda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira  - 

OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

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

Leite - OAB:6205, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, Mírian Correia 

da Costa - OAB:6361

 Vistos.

 Indefiro o pedido de fl.646, vez que houve a consulta via os sistemas 

RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, todavia, estas restaram infrutíferas cf. 

se vê junto às fls. 627 e 638/639.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 32766 Nr: 2048-89.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Alvim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açofer Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:3.285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por JOSÉ ROBERTO ALVIM 

em face de AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ambos qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, as partes apresentaram acordo entre elas 

entabulado (fls. 339/340.

É o relatório.

HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes, fls. 339/340 e SUSPENDO o presente feito até o 

decurso do prazo para o integral cumprimento do acordo.

Após o decurso do prazo acordado, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar aos autos se houve o integral 

cumprimento do acordo, sob pena de se interpretar o silêncio como 

resposta positiva.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63715 Nr: 2892-63.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariene Rezende de Oliveira

 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 Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 115, dos presentes autos.

Intimada a parte executada para se manifestar, esta apresentou 

impugnação à execução às fls.119/125 c/c documento de fl.126.

Na sequência, a parte exequente menciona que concorda com o cálculo 

apresentado pela executada à fl.126, no valor de R$ 25.519,40 (vinte e 

cinco mil, quinhentos e dezenove reais com quarenta centavos).

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

Considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO os cálculos de fl. 126 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor 

de R$ 25.519,40 (vinte e cinco mil, quinhentos e dezenove reais com 

quarenta centavos).

Inexistente a condenação da impugnada/exequente aos ônus 

sucumbências nesta via.

 Certificada a preclusão desta decisão, intime-se o patrono da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta corrente e CPF), dos honorários sucumbenciais e, em igual prazo os 

dados da parte exequente.

 Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte exequente que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários.

 EXPEÇA-SE RPV/PRECATÓRIO e com o pagamento, voltem-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69692 Nr: 2663-69.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Machado Sobrinho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 133, dos presentes autos.

Intimada a parte executada para se manifestar, esta concordou com o 

cálculo apresentado pela parte exequente, fl.137.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

Considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO os cálculos de fl. 132 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor 

de R$ 37.602,84 (trinta e sete mil, seiscentos e dois reais com oitenta e 

quatro centavos).

Inexistente a condenação da impugnada/exequente aos ônus 

sucumbências nesta via.

 Certificada a preclusão desta decisão, intime-se o patrono da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta corrente e CPF), dos honorários sucumbenciais e, em igual prazo os 

dados da parte exequente.

 Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte exequente que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários.

 EXPEÇA-SE RPV/PRECATÓRIO e com o pagamento, voltem-me os autos 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122145 Nr: 687-51.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino Silveira Segura & Cia Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Alta Floresta

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

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

Willian Douglas Salles Alves dos Santos - OAB:MT/18420/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Araújo Ramos - 

OAB:4701/MT, Luciano Fontoura Baganha - OAB:12644/MT, Luiz 
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Alfeu Moojen Ramos - OAB:5291/MT, MARILAINE PINHEIRO DE 

MELLO - OAB:8146

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por JUSCELINO SILVEIRA 

SEGURA & CIA LTDA em face de SINDICATO RURAL DE ALTA 

FLORESTA.

Entre um ato e outro, as partes apresentaram acordo entre elas 

entabulado (fls. 218/220).

É o relatório.

HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes, fls. 218/220 e SUSPENDO o presente feito até o 

decurso do prazo para o integral cumprimento do acordo.

Após o decurso do prazo acordado, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar aos autos se houve o integral 

cumprimento do acordo, sob pena de se interpretar o silêncio como 

resposta positiva.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97261 Nr: 5785-56.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS, EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolia Aboin - 

OAB:24889-A, Ana Carolina Aboin - OAB:24889-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o deferimento da expedição de alvará judicial à fl.181, 

autorizando a parte Autora a sacar a quantia depositada junto à Caixa 

Econômica Federal em nome do executado Geliard Oliveira da Silva CPF: 

001.633.621-65, ora falecido, relativo ao FGTS (fl.179), EXPEÇA-SE o 

necessário.

 Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, em seguida, ao MP e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48358 Nr: 106-17.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maxlub Logística e Distribuição de Peças e Derivados de 

Petróleo Ltda

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Barros - 

OAB:TO/2746, Rosana dos Santos Leite - OAB:MT/10.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda a Secretaria da Vara a inclusão do advogado da parte executada 

indicado à fl.22, junto ao sistema Apolo e à capa dos autos.

Em seguida, intime-se a parte executada na pessoa de seu patrono, 

acerca da apenhora e avaliação de fls.99 e, pessoalmente o seu cônjuge, 

se casado for (art. 842, do CPC).

Cumpridas as diligências supramencionadas sem qualquer manifestação 

nos autos, INTIME-SE a parte exequente para informar se pretende a 

adjudicação do bem, nos termos do art. 876, do CPC e manifeste 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103330 Nr: 5045-64.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a equívoca manifestação de fl.125v, intime-se a parte 

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

petitório de fls. 111/112 c/c 113/123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8073 Nr: 92-97.1988.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Maria Rubens Silva, Dirceu Silva Rangel, Dircianne 

Silva Rangel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Rangel - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D, 

Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 412 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade intimar o inventariante, na pessoa do 

advogado constituído, a fim de que compareça nesta Secretaria para 

retirar o formal de partilha, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59649 Nr: 4238-83.2008.811.0007

 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: Rebouças, Casarin & Cia Ltda, Francisca Santos Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Santos Vieira, Rebouças, Casarin & 

Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT, Nilton 

Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 Vistos.

1) Tendo em vista o teor da certidão de fl. 135, DEFIRO o pedido de fls. 

137/138, determinando seja expedido Edital para a citação da parte 

requerida, com prazo de 30 (trinta) dias para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o débito apontado juntamente com os honorários advocatícios, 

estes fixados em 5% sobre o valor da causa, ou, independentemente de 

prévia segurança do juízo, oponha embargos nos mesmos autos e prazo, 

consignando-se que não cumprida a obrigação ou não oferecidos 

embargos constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701 

do CPC).

2) Transcorrido "in albis" o prazo do item "1", sem o aporte da resposta do 

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

Público, que deverá ser intimado pessoalmente para apresentação de 

resposta, no prazo legal.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111106 Nr: 6714-21.2013.811.0007

 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: Geraldo Perciliano Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Pereira Perciliano - Espólio

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 412 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Defensor Público, no 

sentido de que a requerente compareça nesta Secretaria para retirar o 

formal de partilha, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135168 Nr: 447-28.2016.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Euclides Machado de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Avenida S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/O, 

Wilson Ribeiro Filho - OAB:1275674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT, Julliana Letícia do Carmo - OAB:12.261, Kharen 

da Costa Luchtenberg - OAB:15.621, Valéria Cristina Baggio de 

Carvalho Richter - OAB:43676

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar acerca do petitório de fls. 

236/137 c/c docs. 238/241 e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67984 Nr: 949-74.2010.811.0007

 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: Marilza Lopes da Silva Pinto, Julio Cezar da Silva Pinto, 

Gislaine Erica da Silva Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Alves Pinto - Espólio

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 412 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Defensor Público, no 

sentido de que a requerente compareça nesta Secretaria para retirar o 

formal de partilha, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117941 Nr: 5894-65.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Soares Dalla Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Roberth Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por RODRIGO SOARES 

DALLA RIVA em face de JEFERSON ROBERTH MARQUES, qualificado nos 

autos.

Entre um ato e outro, à fl. 59 a exequente requer a extinção da presente 

execução fiscal, tendo em vista o pagamento efetuado pelo devedor.

 Diante do exposto, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, julgo 

EXTINTA a presente ação de execução fiscal.

 Sem ônus da sucumbência.

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

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DO EXECUTADO. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1975 Nr: 48-34.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBdPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdDdPI, NGC, FOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz Ferreira - OAB:MT 

5447, Maria Lúcia Ferreira Teixeira - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)Nos termos do art. 921, III, do CPC, DEFIRO o pedido de suspensão de fl. 

333 e determino a SUSPENSÃO da presente ação pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

2)Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5740 Nr: 4133-82.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. K. Escala Organização Contábil Ltda, Mauro 

Pedro dos Santos, Maristela Palin

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

OAB:4729-A/MT

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

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

1-Indefiro o pedido retro, vez que não foram localizados bens em nome da 

parte executada, cf. se vê junto às fls.206/208.

2-Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias dê 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99142 Nr: 566-28.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esquadrias e Depósito de Madeiras Santa 

Rosa Ltda., Marcos Roberto Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao(à) Procurador da UNIÃO, em 

conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, para CIÊNCIA do inteiro teor 

da sentença proferida nesta ação.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000719-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO MIGUEL LORENSSETTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000719-68.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: AURELIO MIGUEL LORENSSETTI Vistos, etc. Defiro o 

pedido de restrição judicial de veículos registrados em nome da parte 

executada, via sistema RENAJUD, o que já foi feito em gabinete, sendo 

que na consulta não foram encontrados veículos registrados, consoante 

extrato anexo. Assim, INTIME-SE a parte exequente para manifestar nos 

autos, em 10 (dez) dias, indicando bens da parte executada passíveis de 

penhora, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 53, 

§4º da Lei nº 9.099/90). Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de setembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003275-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA SCHWAICERSKI TRINDADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003275-09.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 
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VOLPE EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. INTIME-SE a parte autora para, em cinco dias, juntar ao processo 

virtual cópia da sentença e do acórdão que tenha sido proferido no 

segundo grau de jurisdição, se for o caso de reexame necessário e/ou de 

recurso voluntário, bem como da certidão de trânsito em julgado referente 

ao feito que deu origem à certidão de honorários advocatícios objeto da 

presente ação, sob pena de extinção da ação por ausência de documento 

indispensável ao ajuizamento da demanda. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

20 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: 1002728-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

EDVANIO DAMIAO BARZON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO (ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR (ADVOGADO(A))

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 15287367 foi interposto 

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

15287372 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

15287367, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN WALBER FIGUEIREDO LIMA (REQUERENTE)

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000412-51.2016.8.11.0007 REQUERENTE: CHRISTIAN WALBER 

FIGUEIREDO LIMA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A, ALIANCA DO 

BRASIL SEGUROS S/A. Vistos. A parte ré Aliança do Brasil Seguros S/A 

informa que efetuou o pagamento integral da condenação (petição ID nº 

15276826) e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição ID nº 15276833. Em cumprimento ao disposto 

no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, 

INTIME-SE a parte executada para manifestar sobre o pedido de 

levantamento de depósito, em 02 (dois) dias. Em caso de concordância 

expressa ou tácita do devedor e observado o prazo previsto no artigo 1º, 

§1º do Provimento retro mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em 05 (cinco) dias, procedendo-se de 

acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

SABRINA ROCHA DAVID LECHINEWSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001584-91.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SABRINA ROCHA DAVID 

LECHINEWSKI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte ré 

informa na petição num. 15410390 que efetuou o pagamento espontâneo 

da condenação. Assim, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar os dados bancários para transferência do valor ou requerer o 

que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de 

setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002753-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR RIBEIRO SILVA (EXEQUENTE)

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002753-16.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: HEITOR RIBEIRO SILVA 

EXECUTADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. INTIME-SE 

a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 20 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002897-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA ILZA MARIA DE JESUS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002897-87.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ANGELITA ILZA MARIA DE 

JESUS OLIVEIRA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 
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fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

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

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

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

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

necessário. Alta Floresta/MT, 20 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: 1000820-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO KIYOSHI KINFUKU (REQUERENTE)

JOSE VALNIR TEXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROCHA DE LIMA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000820-71.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PEDRO KIYOSHI KINFUKU 

REQUERIDO: ADRIANA ROCHA DE LIMA FERREIRA 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 fora devidamente intimada 

fornecer o atual endereço da parte ré, a fim de viabilizar a citação. 

Entretanto, a parte autora não atendeu ao referido despacho, conforme 

certidão retro. Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da 

razoável duração do processo pelo requerente, porquanto resta 

evidenciado que a autora 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, não restando outra alternativa, 

senão a extinção do feito em razão do abandono do autor. Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 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. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de setembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002681-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POP INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002681-92.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VANDERLEY CARLOS 

PIANOVSKI JUNIOR REQUERIDO: POP INTERNET LTDA. Vistos. Tendo em 

vista a certidão negativa de citação (num. 15290136), INTIME-SE a parte 

autora para, em 05 (cinco) dias, indicar endereço atualizado do requerido, 

sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 20 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000803-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

TEREZINHA DE JESUS COSTA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000803-35.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: TEREZINHA DE JESUS COSTA 

PEREIRA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte 

autora para, em 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da petição do 

executado de ID num. 15407602, requerendo o que entender de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 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: 1001046-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA CLEIA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001046-76.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA CLEIA ALVES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Intimada a parte exequente para emendar a petição inicial, especificamente 

juntar aos autos comprovante de endereço atualizado e em nome do 

requerente, referida parte quedou inerte. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, o que faço com fundamento no art. 330, inciso IV, do 

Código de Processo Civil e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 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: 1000778-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA (EXEQUENTE)

JAIRO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000778-22.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: JAIRO CEZAR DA SILVA 

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 ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

a elaboração do cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os 

documentos relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos 

do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício 

Requisitório diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a 

citação, devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 

4º, § 1º do Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do 

valor do débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser 

determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 19 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: 1000777-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

JAIRO CEZAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000777-37.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: JAIRO CEZAR DA SILVA 

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 ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

a elaboração do cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os 

documentos relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos 

do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício 

Requisitório diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a 

citação, devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 

4º, § 1º do Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do 

valor do débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser 

determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 19 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: 1003126-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO (ADVOGADO(A))

JEAN CARLO STAVARENGO (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: 

1003126-47.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JEAN CARLO STAVARENGO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Não havendo 

interposição de embargos pelo ente público executado, conforme 

manifestação lançada no id nº 11736274, 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 cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os 

documentos relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos 

do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício 

Requisitório diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a 

citação, devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 

4º, § 1º do Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do 

valor do débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser 

determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 18 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 170004 Nr: 4005-37.2018.811.0007

 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): Fabio de Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Certifico que procedo a intimação do Advogado do autor do fato: FABIO 

DE ALMEIDA DA SILVA, do inteiro teor da Sentença de fl. 87 dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011315-60.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS TEODORO DE MORAES (EXEQUENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEY BARRETO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ DELFINO TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011315-60.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: TAIS TEODORO DE MORAES 

EXECUTADO: SHIRLEY BARRETO DOS SANTOS Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT, o que foi feito em gabinete sobre o valor exequendo. 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica 

de valor integral. Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 

05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de setembro 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001223-11.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO (ADVOGADO(A))

JOSE PEDRO CORREIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ DELFINO TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001223-11.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE PEDRO CORREIA 

EXECUTADO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos. Analisando o processo, 

verifico que a parte exequente requer o bloqueio do valor de R$ 638,97 

(seiscentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), conforme Id. 

num. 14364853. No entanto, em momento anterior a parte executada 

informou que efetuou o pagamento remanescente de R$ 619,28 

(seiscentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), conforme página 

04 do Id. num. 13199195. Assim, antes de analisar o pleito de bloqueio, 

determino que seja certificado no processo a existência do pagamento 

remanescente no valor de R$ 619,28 e, em caso positivo, que seja feita a 

devida vinculação. Desde já, em caso de êxito na vinculação, autorizo a 

expedição de alvará eletrônico de levantamento em favor da parte 

credora, após o decurso do prazo previsto no Provimento n° 68/2018 do 

CNJ. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de setembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003217-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARINA SCHWAICERSKI TRINDADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003217-06.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA PAULA BARELLA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, visando a retirada 

do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito, bem 

como a regularização do Score de crédito da consumidora. Narra a parte 

autora que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente pela empresa ré e em razão disso teve seu Score zerado 

no banco de dados do SPC/SERASA, prejudicando sua análise de crédito 

no mercado consumidor. Analisando os documentos apresentados, em 
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confronto lógico com os argumentos expendidos pela parte autora, 

verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de 

urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a probabilidade do direito 

está revelada pelos documentos acostados aos autos, deles 

transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado. De 

igual modo, o perigo de dano é evidente, pois todos sabem que são 

funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos que 

restringem o crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância e 

gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte 

autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até decisão 

judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Nesse sentido, 

segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR 

CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LIMINAR DEFERIDA – 

COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESACERTO DA 

MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – ART 461, §§ 4º E 5º 

DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – 

PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e desprovido. A 

astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que visa a 

pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo a 

pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, consubstanciada 

em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. Estando 

presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, sobretudo 

em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do magistrado 

que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros insertos 

nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de multa diária. 

Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 500,00), estando 

dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Na fase 

executória, se houver excesso, o magistrado poderá decotar o valor para 

patamar mais justo, tratando-se de decisão momentânea. Não há qualquer 

exigüidade o prazo concedido para cumprimento da obrigação que não 

contem qualquer complexidade (48 horas).” (AI 155563/2014, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Assim, por estarem presentes 

os requisitos legais no caso em questão, que versa sobre relação de 

consumo, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a parte requerida promova a exclusão do 

nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao 

débito objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, bem como se abstenha de inseri-lo novamente pelo mesmo débito, 

até posterior determinação, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). DEFIRO liminarmente o pedido de regularização do Score 

de crédito da consumidora. Para tanto, EXPEÇA-SE ofício aos órgãos 

SPC/SERASA determinado que a pontuação do Score da consumidora 

retorne ao status quo ante a negativação, no prazo de cinco dias, até 

posterior deliberação judicial. No tocante ao pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000498-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDCLEI SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ DELFINO TAVARES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000498-85.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: SIDCLEI SANTOS DA SILVA Vistos. Indefiro o pedido de 

arresto via sistema BacenJud formulado pela parte exequente, tendo em 

vista que tal providência é incompatível com o procedimento dos Juizados 

Especiais. O procedimento dos Juizados Especiais possui regramento 

próprio previsto na Lei n° 9.099/95, sendo vedada a citação via edital, bem 

como a suspensão do processo (art. 18, § 2° e art. 53, § 4°, ambos da Lei 

n° 9.099/95). Logo, a realização do arresto não possui eficácia 

procedimental, pois ainda que seja frutífero, o processo estaria 

condicionado à citação da parte para o devido prosseguimento, fato este 

que ocasionaria também a suspensão do processo. Reitere-se a intimação 

da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado do devedor, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 20 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001314-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO (ADVOGADO(A))

ANDREA CAITANO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001314-33.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREA CAITANO RIBEIRO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Ausente o relatório consoante dicção 

do artigo 38, da Lei n.º 9.099/95 combinado com artigo 27, da Lei nº. 

12.153/2009. Trata-se de julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

art. 355, I, CPC. I – Preliminares a) Necessidade de suspensão do feito em 

razão da afetação em sede de Recurso Repetitivo pelo STJ - arguida pelo 

Estado de Mato Grosso Não há que se falar em necessidade de 

suspensão do feito até o julgamento do Recurso Repetitivo sobre o 

fornecimento de fármacos não inseridos na lista do SUS, porquanto 

consoante o Ofício Circular nº. 50/2018/NUGEP/RLM oriundo da Vice 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, restou 

julgado o Recurso Especial nº. 1657156/RJ, referente ao Tema 106. b) 

Chamamento ao processo da União Federal e Incompetência deste Juízo 

Consoante dicção do artigo 10 da Lei nº. 9.099/95 não se admite em sede 

de Juizado Especial qualquer tipo de intervenção de terceiro, com exceção 

do litisconsórcio. Na toada da explanação alhures apontada, para 

demandas dessa natureza a responsabilidade é solidária entre a União, os 

Estados e os Municípios. Destarte, impende anotar que certamente a 

intervenção de terceiros provocaria a procrastinação do feito, 

notadamente porque ocasionaria a declinação da competência para a 

Justiça Federal caso a União passasse a integrar o polo passivo da lide. 

Com isto, a rápida solução reclamada na presente demanda, ante os 

direitos à vida e à saúde de pessoa, levam ao indeferimento do pedido de 

chamamento ao processo dos devedores solidários, com fundamento nos 

artigos 113 e 139, II, ambos do Código de Processo Civil. Afasto, portanto, 

a preliminar alegada. c) Ilegitimidade passiva do Município de Alta 

Floresta/MT. Compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo 

dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, 

conforme regra expressa do artigo 196 da Constituição Federal: “A saúde 

é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros 

agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação”. O termo Estado, aqui, deve ser 

compreendido de forma ampla, abrangendo a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os municípios, afigurando-se a garantia à saúde uma obrigação 

solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que 

implementem este direito social. Desta forma, tal solidariedade permite que 

o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da 

obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da 

regionalização e hierarquização do serviço público de saúde. Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva. II – Mérito No mérito requer a autora o 

fornecimento gratuito pela rede pública do medicamento ENOXAPARINA 
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SÓDICA 40mg, 01 injeção ao dia, 30 injeções ao mês, até o final da 

gestação, prescritos medicamente como imprescindíveis para o tratamento 

de saúde da requerente. Dispensado parecer técnico do NAT, uma vez 

q u e  a  a u t o r a  h a v i a  i n t e n t a d o  d e m a n d a  i d ê n t i c a 

(1001258-34.2017.8.11.0007), sendo que naquela ocasião fora 

apresentado aludido documento, de modo que a tutela provisória fora 

deferida (ID nº. 13040349) determinado que os requeridos fornecessem 

em favor da autora a medicação na quantidade prescrita. Regularmente 

citados os requeridos, ambos apresentaram contestação. No mérito da 

sua tese defensiva o Estado de Mato Grosso alegou que o fármaco 

pretenso não está inserido na lista do SUS, contudo, são disponibilizadas 

outras substâncias, não tendo a autora comprovado a insubstitutividade 

da medicação requerida. Ainda, defendeu a necessidade de observância 

aos princípios orçamentários e da reserva do possível, além do 

comprometimento a isonomia e acesso universal à saúde, não 

demonstração da hipossuficiência financeira do autor, alegando ao fim a 

impertinência de fixação de multa diária, consoante ID nº. 13158834. Já o 

Município aduziu no mérito de sua contestação que não fora comprovada 

a necessidade do tratamento, além de que a substância pretendida não é 

fornecida pelo SUS e assim, é de responsabilidade do Estado de Mato 

Grosso (ID nº. 13655378). Instado a se manifestar, o Ministério Público o 

fez (ID n.º 15301540), concordando com os pedidos da parte autora e 

pugnando pelo julgamento procedente da demanda. O documento de ID nº. 

13036347 comprova a necessidade do tratamento médico pleiteado pela 

parte autora. Impende anotar que o medicamento pretendido não é 

fornecido pelo SUS. Ainda, que sobre o assunto, recentemente fora 

proferido julgamento do Recurso Especial nº. 1657156/RJ, referente ao 

Tema 106, tendo sido firmada a seguinte tese: A concessão dos 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a 

presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio 

de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico 

que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para tratamento da moléstia, dos 

fármacos fornecidos pelo SUS; II) Incapacidade financeira de arcar com o 

custo do medicamento; III) Existência de registro na ANVISA do 

medicamento. Modulação dos efeitos: “Sendo assim, verifica-se que o 

caso em tela impõe a esta Corte Superior de Justiça à modulação dos 

efeitos deste julgamento, pois vinculativo (Art. 927, inciso III, do CPC/2015) 

no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão 

exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão 

do presente julgamento”. De se frisar que aludida decisão fora publicado 

no DJE de 04/05/2018. Inobstante a imperiosidade da exigência dos 

critérios elencados na tese firmada, via de regra, apenas para as 

demandas distribuídas após do julgamento do RE mencionado, os 

requisitos então fixados já vinham sendo solicitados por este órgão 

julgador há certo tempo, tendo inclusive sido providenciado no presente 

feito. Em relação a tais substâncias, a probabilidade do direito da autora 

decorre, também, da demonstração técnica de que os medicamentos 

fornecidos pelo SUS com a mesma finalidade terapêutica são ineficazes 

ou impróprios para o tratamento, consoante orientação da CNGC/MT, 

conforme vemos: Art. 1.316. A inefetividade do tratamento oferecido pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), no caso concreto, deve ser demonstrada 

por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, 

sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum 

Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação 

Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, 

doses, e fazendo referência também à situação do registro na ANVISA 

(Enunciado 12, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça, em 15 de maio de 2014). Art. 1.318. Recomenda-se a observância 

do Enunciado 16, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça, em 15 de maio de 2014, segundo o qual “nas demandas que visam 

ao acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o autor deve apresentar prova da 

evidência científica e também a inexistência, inefetividade ou 

impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos 

protocolos clínicos do SUS”. Cinge-se que a autora atendeu a solicitação e 

trouxe aos autos laudo médico apontando a insubstitutividade da 

medicação pretensa, consoante laudo de ID nº. 13036347. Desse modo, 

tem-se que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, 

corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido 

são autoaplicáveis, dada à importância dos referidos direitos. Ressalta-se 

que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do 

direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são 

autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. Em que pese às 

teses defensivas das requeridas, não se pode restringir a intervenção 

jurisdicional em apenas evitar hipótese de morte imediata, quando a 

degeneração, irreversível ou de difícil reversão, da saúde das pessoas, 

obviamente justifica comandos que chamem a Administração Pública a sua 

responsabilidade no que tange ao dever de efetivar garantia fundamental. 

Do texto da norma constitucional ressai o intuito de tornar possível o pleno 

exercício do direito à saúde, promovendo o acesso de todos aos meios 

disponíveis na medicina, não apenas para a obtenção da cura das 

moléstias, mas, também, para amenizar desconfortos e dores decorrentes 

e prevenir que a situação se agrave. Nesse sentido deve ser 

compreendido o termo "acesso universal" utilizado no dispositivo do art. 

196 da CF. É de se frisar, outrossim, que as ações e serviços na área de 

saúde têm por diretriz o atendimento integral do indivíduo, onde se inclui, 

sem sombra de dúvida, o fornecimento de medicamento necessário à 

preservação da saúde e da vida. Destarte, na hipótese, havendo 

prescrição médica, apontando ser necessário à parte autora ingerir 

determinados medicamentos para manutenção de sua vida, entendo dever 

ser satisfeita a pretensão. Ressalte-se que a medida necessária à 

efetivação da tutela específica, ou à obtenção do resultado prático 

equivalente, deve ser concedida apenas em caráter excepcional, em que 

haja comprovação de o Município de Alta Floresta/MT ou Estado de Mato 

Grosso não estar cumprindo a obrigação de fornecer o devido tratamento 

pleiteado e a demora no recebimento acarrete risco à saúde. Por outro 

lado, comungo do entendimento da atual jurisprudência de Mato Grosso 

quanto à improcedência da demanda em relação ao ente público municipal 

na hipótese em que a medicação objeto da ação não compõe o rol da 

RENAME. Explico. O Sistema Único de Saúde é composto por uma rede 

regionalizada e hierarquizada, nos termos do artigo 198 da Constituição 

Federal cumulado com artigo 7º, IX, b, da Lei Nº. 8.080/90. Apesar da 

solidariedade entre os entes dessa rede, esta deve ser entendida em sua 

ordem de hierarquia, considerando as diversas esferas de atuação, quais 

seja, alta, média e baixa complexidade. Vale frisar que o Decreto nº. 

7.508/2011, que dispõe sobre a organização do SUS, prevê que: Art. 2º 

Para efeito deste Decreto, considera-se: VI - Rede de Atenção à Saúde - 

conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de 

complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da 

assistência à saúde; Tal repartição de competência tem o escopo de evitar 

a imposição a determinado ente federado de uma responsabilidade que é 

de outro. Valho me da ocasião para colacionar explanação da nobre 

Desembargadora Relatora Dra. Maria Erotides Kneip Baranjak no 

julgamento da Apelação nº. 75741/2017, que sobre o assunto consignou: 

“Deve se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por 

exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seríssimos 

prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização 

político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que 

mais necessita. É necessário uma visão macro nas demandas de saúde. 

O ingresso indiscriminado de ações contra o Município, ente sabidamente 

mais frágil no pacto federativo, pode ensejar um sério desiquilíbrio em 

suas contas, pois é imprescindível compreender que toda prestação 

pública demanda, de forma antecedente, a correspondente previsão 

orçamentária. (...) A proteção jurídica do direito à saúde enseja a alocação 

de recursos orçamentários, recursos esses que, como se sabe, são 

limitados, sendo imprescindível a adoção de uma decisão política sobre 

como utilizá-los. (...) A banalização da solidariedade nas ações e serviços 

de saúde tem ensejado a imposição indiscriminada de obrigações de 

altíssimo valor contra os municípios, situação essa que se agrava de 

forma considerável quanto tratamos daqueles com menor previsão 

orçamentária”. Subseguindo a linha de explanação, tem-se, portanto, que 

a competência estabelecida pelo artigo 23 da Constituição Federal deve 

ser interpretada em conjunto com a Lei nº. 8.080/90 e o Decreto nº. 

7.508/11. Não se trata de negar a solidariedade dos entes da federação 

nas questões relativas à saúde, mas sim, reconhecer a repartição entre 

eles, cabendo a União arcar com os procedimentos de alta 

complexidade/alto custo; aos Estados alta e média complexidade; e aos 

Municípios, ações básicas e de baixa complexidade. A solidariedade há de 

ser aplicada apenas nos casos em que, em decorrência da complexidade 

da matéria, não seja possível apurar qual ente federado é responsável 

pelo caso. Nessa senda, não há que se falar em ilegitimidade passiva do 

Município para a demanda, mormente em razão do fato de que a 

solidariedade é a viga mestre do SUS. Entretanto, impera a improcedência 
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da ação, tão somente quanto a medicação, em relação ao ente municipal, 

em decorrência da repartição de competências, uma vez que a medicação 

pretendida pela parte autora não está inserida na lista do SUS. Quanto à 

alegação do Estado de Mato Grosso de que não restou comprovada a 

hipossuficiência financeira da autora para adquirir a medicação, é fato que 

as demandadas não apresentaram nenhuma prova de que a requerente 

detém capacidade econômica, a ensejar a improcedência da ação, razão 

pela qual afasto a tese levantada. III - Dispositivo Ante o exposto, afasto 

as preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido 

autoral, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para confirmar a liminar 

concedida e: a) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a fornecer à 

parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, medicamento Enoxaparina 

Sódica 40 mg – 30 injeções ao mês, conforme orientação médica, sob 

pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão, 

observando-se o teto legal previsto no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009. 

Consigno que, por se tratar de prestação continuativa, nos termos do 

artigo 1.320 da CNGC/MT, e do Enunciado nº 2 aprovado na I Jornada de 

Direito de Saúde, competirá à parte autora, independente de nova 

intimação, apresentar trimestralmente nos autos relatório médico, a fim de 

comprovar a permanência da prescrição do medicamento mencionado no 

parágrafo anterior, sob pena de perda da eficácia da ordem judicial. Em 

tempo, JULGO IMPROCEDENTE o feito em relação ao Município de Alta 

Floresta/MT, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. 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, 19 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: 1001046-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA CLEIA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICA MARA DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001046-76.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA CLEIA ALVES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Intimada a parte exequente para emendar a petição inicial, especificamente 

juntar aos autos comprovante de endereço atualizado e em nome do 

requerente, referida parte quedou inerte. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, o que faço com fundamento no art. 330, inciso IV, do 

Código de Processo Civil e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 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.: 110597 Nr: 6174-70.2013.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ismaili Donassan - 

OAB:16045

 Processo n.º 6174-70.2013.811.0007

Código: 110597

 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.

Assim, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 24 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, 07 de agosto de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 111477 Nr: 7132-56.2013.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Alves da Silva, Renato Takeo 

Nishimuta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ardonil M. Gozalez Junior - 

OAB:MT/13945, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Processo nº 7132-56.2013.811.0007

Código 111477

5ª Vara

VISTOS ETC.

Primeiramente, considerando a inércia da defesa em manifestar quanto à 

carta precatória negativa às fls. 366/367 entendo como desistência tácita 

da oitiva da testemunha, pelo que HOMOLOGO a desistência da 

testemunha de defesa Maria do Carmo de Roma.

 Solicitem-se informações quanto às cartas precatórias expedidas às fls. 

332 e 317.

 Outrossim, DEFIRO a substituição da testemunha Domaniel Silvério da 

Trindade pela testemunha Breno Augusto Neves Zamar, pleiteada pelo 

Ministério Público às fls. 330/331.

 De outro norte, DESIGNO audiência para o dia 25 de outubro de 2018 às 

14h00min.

Intimem-se as testemunhas de acusação Marcos Vinicius Salomão 

Casarin, Ariosvaldo Carvalho Salles, Thiago Rodrigues de Almeida e Breno 

Augusto Nevez Zamar, bem como as testemunhas de defesa.

 Intimem-se e requisitem-se os réus.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 15 de junho de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000622-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIR JOSE DE SALES (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000622-34.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

SILVANIR JOSE DE SALES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT, em que a parte autor SILVANIR JOSÉ DE SALES 
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alega ter sofrido acidente de trânsito em 10 de fevereiro de 2017, que 

resultou na sua invalidez permanente. Com a inicial (ID 12190123) foram 

colididos documentos via PJE. A inicial foi recebida (ID 12210398), 

oportunidade em que fora determinada a citação da requerida. O requerido 

ofertou contestação (ID 14736270), alegando preliminarmente a falta de 

laudo do IML e, por fim, a improcedência do pedido, sob o fundamento da 

autora não ter provado os fatos constitutivos do seu direito. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, conforme ID 15307136. 

DECIDO. Passo a apreciar a matéria preliminar arguida pelo demandado. 

Inicialmente, consigno que é dispensável a juntada do Laudo do IML ou 

outro documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro 

DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão 

das lesões durante a instrução processual. Rejeito, portanto, a preliminar 

levantada pela parte ré e, não havendo outras questões processuais 

pendentes, DECLARO O FEITO POR SANEADO. Fixo o ponto controvertido 

como sendo a efetiva invalidez permanente da parte autora, decorrente 

das lesões sofridas no acidente de trânsito mencionado na inicial. DEFIRO 

o pedido e determino a realização de prova pericial. Para tanto, nomeio o 

Dr. TAVICO CEZAR ARENDT (CRM 5929-MT) como médico perito, razão 

por que, FIXO os honorários em R$ 300,00 (trezentos reais), a serem 

pagos antecipadamente pela parte Requerida, mediante depósito em juízo 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desistência da prova. Após, a 

comprovação do depósito por parte da requerida, intime-se o médico perito 

nomeado para que designe data para a realização da pericia, sendo que 

juntamente com o mandado de intimação, deverão ser juntados os 

quesitos das partes. Igualmente seja comunicado o Sr. perito que terá livre 

acesso a documentação juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 17 

de setembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121562 Nr: 365-31.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana de Oliveira Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobras Importação, Exportação e Distr. de 

Móveis e Eletrodomésticos S.A., Positivo Informatica S.A.

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Lúcia Villaça de 

Verón - OAB:19778-A/SP, DEBORA RENATA LINS CATTONI - 

OAB:5169, Ellen Cristina Gonçalve Pires - OAB:17.603/A-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 550,23 (quinhentos e cinquenta reais com 

vinte e tres centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas 97-101. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 136,83 (cento e trinta e seis reais com oitenta e tres 

centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130733 Nr: 5552-20.2015.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina Terraplanagem e Serviços LTDA (Carolina 

Terraplanagem), Osny da Costa Matias, Luciane Ronise de Carvalho 

Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S. A.

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:8.184-A/MT

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Embargante: Carolina Terraplanagem e 

Serviços Ltda (Carolina Terraplanagem), CNPJ: 10212761000160, 

brasileiro(a), Endereço: Rua e Quatro, Nº 407., Bairro: Centro, Cidade: Alta 

Floresta-MT

Embargante: Luciane Ronise de Carvalho Matias, Cpf: 01720451931, Rg: 

017791001 Filiação: Diogenes Emanuel de Carvalho e Nídia Barbosa de 

Carvalho, data de nascimento: 20/05/1975, brasileiro(a), natural de 

Maringá-PR, casado(a), dentista, Endereço: Rua Ataulfo Alves, Nº 106, 

Bairro: Centro, Cidade: Terra Boa-PR

Embargante: Osny da Costa Matias, Cpf: 58180192920, Rg: 5382239-8 

SSP PR Filiação: Maria da Costa Matias, data de nascimento: 27/05/1971, 

brasileiro(a), casado(a), empresário, Endereço: Rua Ataufo Alves, Nº 106, 

Bairro: Centro, Cidade: Terra Boa-PR

Valor das Custas Processuais:413,40 (quatrocentos e treze reais com 

quarenta centavos), referente as custas, a que foi condenado nos termos 

da r. sentença de folha 39-41. Fica cientificada de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou remanescentes, 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. Mandar 

gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de: restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere. Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/2017/CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103304 Nr: 5018-81.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINTEP-MT Sindicato dos Trabalhadores do 

Ensino Público de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ignêz Maria Mendes 

Linhares - OAB:4979/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(s) 

executado(s) acerca do bloqueio judicial realizado em ativos financeiros 

do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 

166/168, para eventual impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103738 Nr: 5476-98.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriani de Fatima Patel, Alezandra Patel, Andrea Patel, 

Tatiane Patel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Norte do Mato Grosso-Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Édilo Tenório Braga - 

OAB:14.070-MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT, Elisangela Marcari - OAB:10.297-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Alves Pereira - 

OAB:3277-B/MT, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:3.418-A/MT, Luiz 

Fernando Bressan Aranda - OAB:12089 A/MT

 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 e 

documentos de fls. 425/428, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2649 Nr: 15-73.1997.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Máquinas Medianeira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Raghiant Neto - 

OAB:5449/MS

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.Isento de custas 

e despesas processuais.Após o trânsito em julgado, determino a liberação 

de quaisquer bens/valores constritos, se houver, expedindo-se o devido 

ofício ao CRI local para a baixa.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 97796 Nr: 6348-50.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grande Hotel Coroados Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls.76/79, pois considerando que o exequente 

esgotou os meios disponíveis para localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, determino a localização de bens via sistema 

INFOJUD e RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da existência 

bens e/ou valores e veículos registrados em nome da parte executada, 

conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a intimação da exequente para 

manifestar em relação a penhora e avaliação dos bens, indicando o 

endereço em que se encontram os mesmos.

 De outro lado, caso reste infrutífera, DETERMINO a inclusão do executado 

no órgão de proteção ao crédito (Serasa), como inadimplente, fazendo 

anotar a existência de débito cobrado nos autos, no valor atualizado à 

fl.81.

 Determino, ainda, a suspenção do processo pelo prazo de 1 (um) ano, 

nos termos do art. 921, §1º, do NCPC.

Findo o prazo de suspensão, certifique-se e intime-se a exequente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102785 Nr: 4409-98.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Battirola Comércio de Madeiras Ltda.-EPP, Leo 

Kronbauer Battirola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 Vistos.

Considerando a Portaria nº22/2016/DF, que criou a central de praça e 

leilão perante a Comarca de Alta Floresta, DETERMINO que a Sra. Gestora 

proceda o cadastramento do bem descrito nos autos no arquivo “Cadastro 

de Bens” do Sistema Apolo, enviando à Juíza Diretora do Fórum, que 

deverá providenciar a inclusão na próxima temporada, dando maior 

publicidade possível e gerenciar a realização das praças e leilões 

unificados.

O bem encontra-se devidamente avaliado, conforme termo de avaliação de 

fl.58, não podendo ser parcelado.

 Intime-se.

Cumpra-se de acordo com a portaria nº22/2016/DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122326 Nr: 789-73.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Daline Assunção Alexandre

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140169 Nr: 3034-23.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro de Oliveira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 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 E, 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, 
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para posterior cumprimento do mandado de citação do requerido.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4848 Nr: 573-40.2000.811.0007

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair José Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Bazzo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da Carta 

Precatória devolvida de fls. 76/94 (certidão negativa), bem como para 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 170262 Nr: 4156-03.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pro-solo Comércio Representações Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera L. L. Furini - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684-B/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

embargante 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 Centro, 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 citação da 

embargada.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 17149 Nr: 2133-46.2002.811.0007

 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): Pedro Boffo & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(s) 

executado(s) acerca do bloqueio judicial realizado em ativos financeiros 

do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 

285 e verso, para eventual impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 179537 Nr: 1521-97.2014.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças, Maria do Carmo Gomide Andrian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19.Diante do exposto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE, e art. 292, 

da CNGCE, declaro a incompetência absoluta desta Administração do Foro 

para cancelar Registros Públicos.20.Contudo, com fulcro no art. 214, § 3º, 

da Lei nº 6.015/73, determino o bloqueio das matrículas nº 60.832, com 

área de 242,00ha, e nº 60.833, com área de 192,00ha, ambas do Livro 02 

do CRI desta Comarca, e declaro sem efeito as averbações AV-02 e 

AV-03, lançadas na matrícula nº 29.296, o que faço a fim de se evitar 

lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé. 21.Expeça-se Mandado 

de Notificação ao Oficial do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças, para 

proceder as averbações dos atos acima determinados, encaminhando-se 

cópia desta decisão.22.Encaminhe-se cópia desta decisão e dos 

documentos de fls. 07/11, 17/18, e fls. 125/136, ao Juiz Diretor do Foro da 

Comarca de Aragarças/GO, para conhecimento e adoção das 

providências que entender cabíveis. 23.Publique-se esta decisão no DJE. 

24.Após, arquive-se

Sentença

PROCESSO:1521-97.2014.811.0004 (CÓD 179537) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. 1. Trata-se de Pedido de Providências proposto pelo 

Oficial Registrador do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, que 

encaminha as matrículas nº 29.296, nº 60.832 e nº 60.833, para 

averiguações de possíveis irregularidades decorrentes, em tese, de 

utilização de documentos falsos na lavratura de Procuração que originou 

Escritura Pública de Compra e Venda dos imóveis protegidos pelas 

matrículas mencionadas. 2. Informa que, em 22/03/2013 foi lhe 

apresentado para registro à margem da matrícula nº 60.833, Escritura 

Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório do 1º Ofício de 

Aragarças/GO, no Livro nº 091, fls. 177/178 (fls. 31/32), em que a pessoa 

de ERLI DOS SANTOS NUNES aliena o referido imóvel à ROBSON MACENA 

BEZERRA DA SILVA, sendo devidamente prenotada e lançada à margem 

da matrícula, contudo, apesar de haver lançado na matrícula, sobrestou o 

ato, ante a suspeição do documento apresentado. 3. A suspeita se deu a 

partir da constatação de que o proprietário anterior foi representado por 

procurador na lavratura da Escritura Pública, com instrumento de 

procuração lavrado no Cartório de Registro de Imóveis de Bom Jardim de 

Goiás/GO, conforme fls. 11/11v. 4. Consta na referida procuração que em 

04/05/2012, compareceu naquele Cartório HORTÊNCIO ANDRIAN e sua 

esposa MARIA DO CARMO GOMIDE ANDRIAN, outorgando poderes ao 

procurador VALDIR GONÇALVES LIMA, com a finalidade de vender a 

quem quiser o imóvel, de sua propriedade, protegido pela matrícula nº 

29.296. 5. Que comparando as assinatura firmadas por HORTÊNCIO 

ANDRIAN na procuração, com aquela constante na Escritura Pública de 

aquisição do imóvel da matrícula nº 29.296, constatou significativa 

divergência dos autógrafos (fls. 11/11v e 12/15. 6. Relata que, de fazendo 

uso da referida procuração o imóvel da matrícula 29.296, com área de 

434,00ha, foi vendido para as matrículas nº 60.832, e nº 60.833, com 

áreas de 242,00ha e 192,00ha, respectivamente, conforme constam das 

AV-02, e AV-03, protocolo nº 139.504, sendo que ambos os imóveis 

foram adquiridos por ERLI DOS SANTOS NUNES, em 11 de julho de 2012, 

por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro 109, fls. 

020/021, datada de 06/07/2012, do Cartório do 2º Ofício desta Comarca 

(fls. 17/18). 7. Com a inicial foram encaminhados os documentos de fls. 

07/47. É o relatório. 8. Após análise dos autos, foi proferida decisão às fls. 

50/51 que determinou ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 

que se abstesse de efetuar o registro pretendido, até a comprovação da 

idoneidade dos documentos apresentados ou determinação judicial em 

sentido contrário, bem com o encaminhamento de cópias deste 

procedimento ao Juízo Diretor do Foro da Comarca de Aragarças/GO, para 

conhecimento e tomada de providências. 9. Em seguida, foram juntadas 

aos autos farta documentação encaminhada pela Serventia de Imóveis 

desta Comarca, bem como prontuários em nome dos envolvidos, 

expedidos pelos institutos de identificação dos Estados de Mato Grosso, 

Goiás, Minas Gerais e São Paulo. 10. À fl. 119, foi determinada a 

notificação dos proprietários primitivos, atuais e interessados para 

manifestarem-se nos autos, conforme documentos de fls. 190, 137/141. 

11. Contudo, verifica-se às fls. 125/136, que foi juntada aos autos 

manifestação e documentos apresentados por MARIA DO CARMO 
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GOMIDE ANDRIAN, esposa de HORTÊNCIO ANDRIAN, para informar que a 

procuração de fls. 11 não passa de uma fraude, pois, segundo consta, foi 

assinada por HORTÊNCIO ANDRIAN e sua esposa na data de 04 de maio 

de 2012, sendo fato impossível pois, HORTÊNCIO ANDRIAN faleceu em 18 

de junho de 1991, conforme cópia da Certidão de Óbito à fl. 131, e que sua 

esposa MARIA DO CARMO GOMIDE ANDRIAN também não assinou tal 

documento. 12. Ao final, suplica por justiça para que seja restituído o seu 

patrimônio, e requer que seja declarada a nulidade da suposta 

procuração, bem como sejam adotadas as providências necessárias pela 

autoridade policial e judiciária competente. 13. Da análise dos documentos 

carreados aos autos, nota-se que o oficial registrador ao exercer o seu 

mister tomou todas as medidas necessárias e obrigatórias quando da 

qualificação e análise dos títulos e documentos apresentados, de modo 

que, ao suspeitar dos títulos acima relatadas, obstou o registro pretendida, 

comunicando o fato a este Juiz para a adoção das medidas cabíveis. 14. 

Com a adoção destas providências, foi possível constatar que as 

matrículas nº 60.382, e nº 60.383 foram inauguradas por meio de título 

fraudulento, posto que, quando da lavratura da Escritura Pública de 

Compra e Venda registradas no R-01 de ambas as matrículas, os 

OUTORGANTES VENDEDORES HORTÊNCIO ANDRIAN e sua esposa 

MARIA DO CARMO GOMIDE ANDRIAN foram representados por VALDEIR 

GONÇALVES LIMA, por meio de uma procuração lavrada no Cartório de 

Registro de Imóveis de Bom Jardim de Goiás em 04/05/2012, contudo, o 

outorgante é falecido desde 18/06/1991. 15. Portanto, o cancelamento das 

referidas matrículas é a medida mais adequada, o que não pode ser 

decidido nesta esfera administrativa, posto que, o Juiz Corregedor do Foro 

não possui competência para cancelamento de registros públicos, o que 

compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso 

VI, do COJE, in verbis:Art. 51. Aos Juízes de Direito e Substitutos compete:

(...)VI - processar e julgar os pedidos de restauração, suprimento, 

retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos; a 

especialização de bens em hipoteca legal ou judicial; os feitos referentes 

às ações principais, constantes deste inciso, e todos os que delas 

derivarem ou forem dependentes; 16. 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. " 17. Contudo, entendo cabível o bloqueio administrativo do 

registro público pelo Juiz Corregedor Permanente, por aplicação do poder 

geral de cautela, a fim de garantir a preservação do interesse público, dos 

direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos negócios jurídicos, 

conforme preceitua o art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73, à seguir: Art. 214 - 

As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, 

independentemente de ação direta. (...) § 3º Se o juiz entender que a 

superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil 

reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que 

sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. 18. Assim, cabe à 

Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória de bloqueio das 

matrículas, até que as irregularidades possam ser sanadas na esfera 

judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível reparação a 

terceiros de boa-fé. Dispositivo. 19. Diante do exposto, com fulcro no art. 

51, inciso VI, do COJE, e art. 292, da CNGCE, declaro a incompetência 

absoluta desta Administração do Foro para cancelar Registros Públicos. 

20. Contudo, com fulcro no art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73, determino o 

bloqueio das matrículas nº 60.832, com área de 242,00ha, e nº 60.833, 

com área de 192,00ha, ambas do Livro 02 do CRI desta Comarca, e 

declaro sem efeito as averbações AV-02 e AV-03, lançadas na matrícula 

nº 29.296, o que faço a fim de se evitar lesões de difícil reparação a 

terceiros de boa-fé. 21. Expeça-se Mandado de Notificação ao Oficial do 

Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças, para proceder as averbações 

dos atos acima determinados, encaminhando-se cópia desta decisão. 22. 

Encaminhe-se cópia desta decisão e dos documentos de fls. 07/11, 17/18, 

e fls. 125/136, ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de Aragarças/GO, para 

conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis. 23. 

Publique-se esta decisão no DJE. 24. Após, arquive-se.

PROCESSO Nº:7011-03.2014.811.0004(CÓD. 185902)PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. REQUERENTE:CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS. 1. Trata-se de Pedido de Providências 

instaurado visando averiguar possíveis irregularidades referentes às 

matrículas nº 17.589. 2. Com a inicial vieram os documentos anexados à 

fls. 07/25. 3. O imóvel da matrícula nº 17.589 com área de 484,00 ha (fls. 

07), refere-se a um lote de terras, situado no Município de Santa 

Terezinha, na Comarca de Barra do Garças/MT, denominada "FAZENDA 

CABECEIRA ALTA", aberta em 10 de maio de 1982, originária da matrícula 

n° 14.229(fls. 10), de propriedade primitiva de Sr. JOÃO BOSCO DE 

SOUZA e sua mulher Sra. MARIA ISTER FREITAS. Na matrícula n.º 14.229, 

consta averbação de venda para a matrícula n.º 17.589. 4. Quanto a 

escritura registrada no R-1, consta nos autos às fls. 34/35 e confere. 5. 

Depois de solicitados, foram justados os documentos de fls. (34/38, 42/43, 

45/66, 59/70 e 76v/80), referentes aos registros e averbações das 

matrículas analisadas. 6. Foram intimados às fls. 72/74, 84 e 87, os 

interessados da matrícula, para querendo, se manifestarem nos autos. 7. 

Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fls. 90/91), solicitando o 

bloqueio da matrícula n.º 17.589. 8. Cumpre destacar que conforme 

informa o Oficial Registrador, na terceira ficha da matrícula nº 17.589 (fl. 

09), constam alterações no formato de impressão e assinaturas em 

comparação as fichas anteriores (fl. 07/08). 9. Quanto a AV-11-17.589, 

dispõe sobre o cancelamento da AV-07-17.589, o registrador aponta 

possibilidade de falsificação de assinatura e ausência de documentação 

ou dispositivo legal que fundamente o ato ou prova pericial e judicial. 

Também alega que a AV-11, foi procedida de ofício (fl. 05). 10. Em 

acréscimo o Registrador informa que as matrículas encontravam-se 

recolhidas no jurídico da serventia, devido a existência de dúvidas quanto 

a autenticidade de assinaturas, o que para ser comprovado dependeria de 

realização de perícia grafotécnica. 11. Às fls. 57 e 62 constam os 

requerimentos do Sr. Antônio Padilha Silveira, que deram causa as 

averbações AV-7 e AV-11, questionadas nos autos. 12. Às fls. 80/83, 

consta petição do proprietário, Sr. Adário Cardoso de Sousa, requerendo 

o cancelamento da averbação AV-11, a fim de restituir a propriedade do 

imóvel matriculado sob o n.º 17.589. 13. Também é notória a existência de 

litígio envolvendo os Srs. Adário Cardoso de Souza e Antônio Padilha 

Silveira, quanto ao cumprimento do Compromisso de Compra e Venda 

registrado no R-3 da matrícula n.º 17.589. 14. 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. 15. 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. 16. Diante de todo o exposto, denota-se que há 

no caso dos autos, indícios de Fraude do Registro Público. DISPOSITIVO. 

17. Diante do exposto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e item 

1.10.17 da CNGC, determino o bloqueio da matrícula nº 17.589, com área 

de 484,00 ha. 18. Expeça-se Mandado de Notificação ao Oficial do 

Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças acerca da presente Decisão, 

cientificando-o sobre o bloqueio da averbação, em que os interessados 

busquem o desbloqueio mediante autorização pelo Juízo Cível competente. 

19. Publique-se presente decisão no DJE. 20. Intimem-se. Cumpra-se. 21. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 17 de setembro 

de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216539 Nr: 785-11.2016.811.0004

 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: Clébio Leonidas de Souza Gás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Comercio de Motos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da certidão de fls. 45, INTIME-SE, pessoalmente, a parte Autora 

para que informe o endereço atual e completo do Requerido, bem como 

promova o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217224 Nr: 1164-49.2016.811.0004
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariovaldo Nunes, Isoldina Nunes Assunção, Roldrigo 

Queiroz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indaina Indústria & Comércio de Artefatos de 

Cimento Ltda, Sebastião Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O, Wmarley 

Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Vistos.

1. Considerando que a parte exequente reconhece o crédito, depositando 

nos autos a quantia referente a 30% (trinta por cento) do valor executado 

(fl. 116/117), DEFIRO o parcelamento do valor remanescente em 06 (seis) 

vezes, acrescidos de correção monetária e juros de um por cento ao mês, 

nos moldes do disposto no art. 916, do CPC/2015, conforme requerido.

2. Dessa forma, DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 06 

(seis meses), devendo a parte executada apresentar mensalmente o 

comprovante de depósito referente à parcela devida.

3. Ressalte-se que o não pagamento de uma das parcelas acarretará 

cumulativamente no vencimento das prestações subsequentes, imediato 

reinício dos atos executivos, bem como a imposição ao executado de 

multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas, 

conforme §5º, I e II, do art. 916, do CPC/15.

4. Com relação ao valores já depositados pelo executado, EXPEÇA-SE 

alvará para o levantamento dos valores em favor do exequente, 

devendo-se observar os dados bancários apresentados à fl. 119.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188735 Nr: 9263-76.2014.811.0004

 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 Jesus da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves Ferreira Ataides, José Iremar da 

Silva, ANTONIO COSTA CRUZ, José Balduino de Matos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de suspensão dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme requerido às fls. 62/63.

2. Decorrido prazo da suspensão, INTIME-SE a Requerente para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287087 Nr: 11291-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Evaristo Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Limongi, Iris Teles Limongi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adwardys Barros Vinhal - 

OAB:2541/TO

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244977 Nr: 2754-27.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Penido Baldoino de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 

OAB:43919, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariane Santos - OAB:5551

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a)EVELIN 

KASSIA TEIXEIRA DE LIMA , para que devolva os autos acima epigrafados 

em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 

234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225513 Nr: 6201-57.2016.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Valdivino Rodrigues Silva, José 

Belmiro Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 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.: 205363 Nr: 6801-15.2015.811.0004

 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: Tânia Mariza Ferrari, Deocir Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deuzilene Silvério Pereira, Antônio Leite de 

Almeida, Cartório do 1º Ofício de Notas de Aragarças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Avila Vasconcelos - 

OAB:18110-MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando que houve 

apresentação de preliminares, INTIME-SE a parte apelante/requerente 

para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a respeito delas, §§ 1º 

e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284439 Nr: 9740-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Padovani Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Freita Sales Sousa, Carlos Roberto 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Nunes da Silva - 

OAB:MT 18.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 
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CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232801 Nr: 11062-86.2016.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de ADAILTON BARROS BEZERRA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 VISTOS.

1. CHAMO O FEITO À ORDEM e REVOGO a decisão de fls. 40.

2. Considerando o acórdão proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), 

bem como a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências 

das varas cíveis de Barra do Garças, DETERMINO a redistribuição do 

processo para a respectiva vara, de acordo com as competências de 

cada um, nos moldes da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09.

 3. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277132 Nr: 5494-21.2018.811.0004

 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: Eurimar Aparecida Freitas Clemente, Mariany Freitas 

Clemente, Ariany Freitas Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jocemar Fasolo, Edilene Teresinha 

Trentin Fasolo, MARIA MIRANDA DOMINGGUES CLEMENTE, Espólio de 

Belamino Francisco Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE REBELO - 

OAB:39834

 10.Diante disso, considerando que a requerida Edilene Terezinha Trentin 

Fasolo manifestou ciência acerca da presente demanda nos autos apenso 

(fl.44), informando seu interesse em comparecer em audiência na 

conciliação/mediação e, em virtude da inexistência de prejuízo processual, 

vez que a contagem de prazo para apresentação de defesa possui como 

dies a quo o referido ato solene , DOU-A POR CITADA, nos termos do 

art.239 ,§1º, do CPC.11.Ainda, a fim de estimular os métodos de solução 

consensual de conflitos , REDESIGNO a audiência de conciliação/mediação 

desta demanda para o dia 04/12/2018, às 13:15 HORAS (horário oficial de 

Mato Grosso), nos termos do art.334, do CPC.12.DETERMINO o 

CANCELAMENTO da carta precatória distribuída ao Juízo Deprecado de 

Itapema – SC. (fls.96/97)13.Quanto ao Espólio de Belarmino Francisco 

Clemente e sua representante e também requerida, Srª. Maria Miranda 

Domingues Clemente, EXPEÇA-SE o mandado de citação com as 

alterações consignadas por esta decisão.14.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253995 Nr: 8944-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARONN AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, 

Franco Rogério Muranaka, AMANDA CARDOSO MURANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Rodrigues 

dos Santos - OAB:MT 17.066

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora/exequente, via matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 

(quinze) dias, sobre a petição juntada às fls. 154/156.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228184 Nr: 7853-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir Alves Bettini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Izadora Lopes 

Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente:II - indicar:c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239594 Nr: 15963-97.2016.811.0004

 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: OSMAR XAVIER SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A, Paulo Vinicio Porto de Aquino - 

OAB:14.250-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC e com o advento do Código de 

Processo Civil de 2015, cabe agora ao Tribunal de Justiça fazer o juízo de 

admissibilidade do recurso de apelação (tempus regit actum). 2.Assim, 

INTIME-SE a parte apelada/requerente para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015. 

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015. 4.Após, ENCAMINHEM-SE 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166053 Nr: 8372-26.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Ferreira de Moura Rabelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE o credor, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 

proceda com a regular tramitação do feito, no que concerne aos atos 

expropriatórios, sob pena de extinção.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279587 Nr: 6976-04.2018.811.0004

 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: Servilho Antonio de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Lemanski Martini 

Fernandes - OAB:25.374 OAB/MT, Olimpio Ferreira da Silva Neto - 

OAB:25338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 930,00(novecentos e trinta 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.: 65888 Nr: 8765-58.2006.811.0004

 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: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EDITAL DE CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

edital na Secretaria, no prazo de 15 dias para a sua devida publicação: 

“Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

 Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser 

enviado pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

 Publicação de Edital

 Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5227 Nr: 2169-10.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Real de Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA SERRA DOURADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a tomar ciência da notificação recebida por esta 

escrivania sobre os emolumentos a serem recolhidos junto ao CRI local 

para que se proceda às anotações devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285644 Nr: 10441-21.2018.811.0004

 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: Leila Marcia Medeiros Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária onde a parte requer 

alvará judicial para recebimento de valores do "de cujus".

 2. INTIME-SE o Ministério Público para que se manifeste, como fiscal da 

ordem jurídica, nos termos do art.721, CPC/2015.

3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art.98 e 99, §§2º e 3º, 

CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41101 Nr: 629-43.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Wagner França Tannure Filho, 

Frederico Wagner França Tannure, Izanete Astutt Tannure

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309229, JOSÉ LUIZ 

HENRIQUE - OAB:122.925/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário César Crema - 

OAB:MT 3873

 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262103 Nr: 14307-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda, Irineu Pirani, 

Maria Helena Branquinho Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e BACENJUD visando 
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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. DEFIRO o pedido de fls.105v, devendo ser procedida as anotações do 

referido patrono junto ao Sistema Apolo, para fins de publicações e 

intimações.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173217 Nr: 6385-18.2013.811.0004

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

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Aparecido Buzetti, Fabricia Fúria Buzetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Emília Gaspar Botelho Funari, Espolio de 

Lusane Aparecido de Freitas, Bruna Cristina dos Santos Freitas, Marcia 

Rezende dos Santos Freitas, Tamires Santos Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Aparecido do 

Livramento - OAB:68724/SP, Ligea Pereira de Melo Livramento - 

OAB:195.559-SP, Marlon Luiz Garcia Livramento - OAB:203.805-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12.352, Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio 

Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando a manifestação de fl. 

274/276 (do Cartório de Registro de Imóveis de Paranaíba/MS), impulsiono 

o feito para que sejam intimadas as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276657 Nr: 5182-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Teresinha Trentin Fasolo, Espólio de Jocemar 

Fasolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Miranda Domingues Clemente, Maria 

de Miranda Domingues Clemente, Eurimar Aparecida Freitas Clemente, 

Espólio de João Carlos Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE REBELO - 

OAB:39834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Diante do exposto, RECONHEÇO a conexão entre as ações já citadas 

e, tendo em vista que ambas tramitam por este mesmo Juízo, DETERMINO a 

reunião deste feito ao processo de Cód.277132, a fim de que as aludidas 

lides sejam julgadas simultaneamente, nos termos dos arts. 55, 58 e 59, 

todos do CPC, visando assim evitar julgamentos contraditórios.16.Ainda, 

afere-se a existência de manifestação formulada pela parte autora à fl.44, 

intentando a redesignação da audiência de conciliação/mediação 

aprazada nos autos de Cód.277132, a fim de que o ato solene envolvendo 

as partes litigantes seja realizado no mesmo dia.17.No caso, constata-se 

que somente a requerida e representante do Espólio de Belarmino 

Francisco Clemente, Srª. Maria de Miranda Domingues Clemente, foi 

devidamente citada e intimada nestes autos para comparecer em 

audiência à ser realizada no dia 27/09/2018.18.Diante disso, considerando 

o exíguo prazo para o cumprimento do restante das diligências de citação 

e intimação das partes para tomarem ciência da modificação da pauta e 

com vistas a estimular a autocomposição , DEFIRO parcialmente o pedido 

de fl.44, no sentido de REDESIGNAR a audiência de conciliação/mediação 

desta demanda para o dia 04/12/2018, às 13:00 HORAS (horário oficial de 

Mato Grosso), nos termos do art.334, do CPC.19.DETERMINO a 

INTIMAÇÃO pessoal da requerida Maria de Miranda Domingues Clemente 

acerca do teor desta decisão.20.Quanto aos demais requeridos, 

EXPEÇA-SE o mandado de citação com as alterações consignadas por 

esta decisão.21.EXTRAIA-SE cópia desta decisão para os autos de Cód. 

2777132 e promova o APENSAMENTO dos feitos, consoante 

fundamentação retro.22.Por fim, PROMOVA-SE as modificações devidas 

junto ao Sistema Apolo, bem como RETIFIQUE-SE a capa dos autos, a fim 

de fazer constar no polo passivo da ação o Espólio de Belarmino 

Francisco Clemente, representado por Maria de Miranda Domingues 

Clemente.23.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221595 Nr: 3816-39.2016.811.0004

 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: José Rodrigues de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - OAB: 

MT20.332-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171968 Nr: 4785-59.2013.811.0004

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soeli Bortolanza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201052 Nr: 4414-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Antonio Mroginski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 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.74 e 85.

2. Diante disso, INDEFIRO o pedido de constrição de bens efetuado à fl.88 

e, considerando as ferramentas de acesso que guarnecem o Poder 

Judiciário, DETERMINO que PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e 

BACENJUD, 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. DEFIRO o pedido de fls.117v, devendo ser procedida as anotações do 

referido patrono junto ao Sistema Apolo, para fins de publicações e 

intimações.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 15739 Nr: 2023-32.1997.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vasco Mil Homens Arantes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélder Soares Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, RENATO FRAGA COSTA - OAB:254397/SP
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 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251386 Nr: 7256-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz & Queiroz Ltda ME, Cleidinamar 

Queiroz Ferreira e Queiroz, Ademilson Pereira de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 69736 Nr: 3194-72.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSdCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5956 Nr: 351-57.1995.811.0004

 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: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cyro Osvaldo Raye de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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. No mesmo prazo, DETERMINO que o exequente manifeste seu interesse 

acerca do veículo restringido judicialmente através do Sistema Renajud, 

conforme extrato encartado à fl.194, sob pena de preclusão e 

desfazimento da constrição.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158588 Nr: 11267-91.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda de Oliveira Costa, Walmyr Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Souza Viana, Cleudete Pereira 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:MT 6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B, Alexandro Takishita Martins da Fonseca - 

OAB:MT 12.203-A, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de 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.

2. 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.

3. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

4. 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.

5. 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.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97659 Nr: 2648-12.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barraluz Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20.240/MT, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, 

CPC/2015

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. Ainda, DEFIRO o pedido de fl.112 e, por conseguinte, DETERMINO que 

OFICIEM-SE as Cooperativas de Crédito SICREDI e SICOOB locais, na 

pessoa de seus representantes legais, para que no prazo de 10 (dez) 

dias informem à este Juízo a existência de saldos em contas correntes, 

poupança e aplicações financeiras em nome do executado e, caso sejam 

encontrados numerários, que proceda com o imediato bloqueio dos 

importes, sob pena de incorrer em crime de desobediência descrito do art. 

330 do Código Penal.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 61432 Nr: 4551-24.2006.811.0004

 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: Maria Auxiliadora Carvalho de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, JACY HOLLEBEN LEITE - OAB:OAB/MT 6.151-A, Maria 

Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, Roldrigo Queiroz de 

Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:MT 5.048, HELENA MARIA ANTUNES - OAB:4546/SC

 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261299 Nr: 13801-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos, Roberto Paulino de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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.74 e 85.

2. Diante disso, INDEFIRO o pedido de constrição de bens efetuado à fl.88 

e, considerando as ferramentas de acesso que guarnecem o Poder 

Judiciário, DETERMINO que PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e 

BACENJUD, 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.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67635 Nr: 1150-80.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Alves Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Vieira Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 1150-80.2007.811.0004, 

Protocolo 67635, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161966 Nr: 2982-75.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Itapeva II Multicarteria Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ribeiro Napolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 2982-75.2012.811.0004, Protocolo 161966, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160013 Nr: 414-86.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nataly Rodrigues Cardoso - ME, Nataly 

Rodrigues Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 
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para devolução dos autos nº 414-86.2012.811.0004, Protocolo 160013, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75810 Nr: 8802-51.2007.811.0004

 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): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 8802-51.2007.811.0004, Protocolo 75810, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243088 Nr: 1455-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. da Silva - Me, Sebastião Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 1455-15.2017.811.0004, Protocolo 243088, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154962 Nr: 6690-70.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. Naves Confecções - ME, Adelza 

Mendonça Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 6690-70.2011.811.0004, Protocolo 154962, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226556 Nr: 6798-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (nome fantasia ATACADISTA 

ATLÂNTICO), Maurandir Rodrigues dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 6798-26.2016.811.0004, Protocolo 226556, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265841 Nr: 16680-75.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA COLOR CINE FOTO SOM LTDA, Osmar 

Borges Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LILIANE FERREIRA 

SOUSA, para devolução dos autos nº 16680-75.2017.811.0004, Protocolo 

265841, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47515 Nr: 297-42.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Dantas Victor de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Benedito Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:GO 13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURICIO COSTA 

BARBOSA, para devolução dos autos nº 297-42.2005.811.0004, Protocolo 

47515, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82297 Nr: 5555-28.2008.811.0004

 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, Poliana 

Assunção Ferreira, Daniel Marcelo Alves Casella, Mirele Christino de 

Castro Santos, Daiane Cristina de Oliveira Rohden Nogueira, Pollyana 

Soares Matos, Djessica Isadora Sousa da Silva, Tayná Maria de Sousa 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Marcelo Alves Casella - 

OAB:13618 B, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Poliana 

Assunção Ferreira - OAB:10916-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Arruda Alvim - 

OAB:118.685-SP, José Manoel de Arruda Alvim Netto - 

OAB:SP/12.363

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 5555-28.2008.811.0004, Protocolo 82297, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204917 Nr: 6542-20.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva - Transportes e 

Mecânica, Euripedes Alves Campos, Valquiria Fernandes dos Santos 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Rafael Jara Bigio - 

OAB:MT 20194

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 6542-20.2015.811.0004, Protocolo 204917, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279215 Nr: 6736-15.2018.811.0004

 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: Luciana Coelho de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados às fls. 

61/85, são tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos 

para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 15 dias, 

querendo, apresente impugnação a contestação e documentos 

apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277323 Nr: 5612-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Luiz Socorro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Cândida Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kenia Cristina Borges - 

OAB:16.122-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fl. 12, impulsiono os presentes autos para 

reiterar a intimação do requerente, via DJE, para que no prazo de 30 dias, 

efetue o pagamento das despesas processuais com relação a distribuição 

desta carta precatória, ou seja, custas e taxas judiciárias e tabela C, 

conforme certidão do Cartório Distribuidor desta Comarca, sob pena de 

devolução da presente carta precatória.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179103 Nr: 1147-81.2014.811.0004

 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: Lusimar Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pereira Milhomem - 

OAB:17198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

comparecer na Secretaria da segunda Vara Cível, para assinar a carta de 

adjudicação, no prazo máximo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2845 Nr: 173-16.1992.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coopercana - Cooperativa Agropecuária Mista 

Canarana Ltda, Armando Antonio Didonet, REINHARD RAMMINGER, Guido 

Roewer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Jeanne Karla Ribeiro - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lídia Fátima de Melo 

Fernandes Rosa - OAB:MT 5.043

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para manifestação, nos termos do despacho de folhas 930, no prazo de 

05 ( cinco) dias, sucessivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238176 Nr: 14931-57.2016.811.0004

 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: Eliana Fontes de Migueli, Hélio Britto Di Migueli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Reimer Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação das partes para audiência 

designada para o dia 10/10/2018, no valor de R$ 18,00, devendo acessar 

o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência 

e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 83210 Nr: 6424-88.2008.811.0004

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, Marcia Maria da Silva - OAB:128938/MT, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:30404-A/GO, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410, SÍLVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:OAB/MT 7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arísio Monteiro de 

Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Certifico e dou fé que, tendo em vista as consultas realizadas via 

Bacenjud, conforme fls. 183/184 e, em cumprimento a decisão de fl. 182, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que 

no prazo de 15 dias, se manifeste acerca de referida consulta e requeira 

o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221022 Nr: 3435-31.2016.811.0004

 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: Energisa Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Martins do Carmo, Lazaro Guimarães 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito, motivo 

pelo qual, em cumprimento a decisão de fl. 180, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para dar andamento no feito, no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258234 Nr: 11654-96.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 
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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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 198116 Nr: 2560-95.2015.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdici Maria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ursina Antonia de Araujo, TERCEIROS 

INCERTOS E NÃO SABIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos. Trata-se de Ação de INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA movida por ELBA PINHEIRO MEIRELLES em 

desfavor de JEOVANI PINHEIRO MEIRELLES, qualificada nos autos, 

conforme fatos e fundamentos lançados às folhas 04/08.A parte autora 

instruiu a exordial com os documentos de folhas 09/13. O feito foi 

despachado inicialmente às folhas 14 verso, deferindo a interdição 

provisória do requerido e nomeação de curadora provisória à ré, na 

pessoa da autora.Designado interrogatório, este não pode ser realizado 

com a presença da interditanda, conforme consta da ata de folhas 21. 

Foram elaborados estudos pela equipe forense. Citado o requerido, 

quedou-se silente, tendo sido nomeado curador, que se manifestou às 

fo lhas 31/32.Houve mani festação min is ter ia l  às  fo lhas 

33/34.Determinou-se a elaboração de laudo pericial, por meio do sistema 

único de saúde municipal.Vieram aos autos, o relatório de folhas 40 e, 

folhas 55/56.O Ministério Público Estadual, às folhas 59/62, opinou pela 

procedência dos pedidos inicias. E O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO.Cuida-se de Ação de INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA movida por ELBA PINHEIRO MEIRELLES em desfavor de 

JEOVANI PINHEIRO MEIRELLES, qualificada nos autos, conforme fatos e 

fundamentos lançados às folhas 04/08.Pela análise dos autos verifico 

que, esta demanda já comporta providência final a teor do que dispõe o 

art. 355 do Estatuto Processual Civil, haja vista que, embora no caso em 

tela traga em seu bojo questões de fato e de direito, são desnecessárias 

outras provas para o deslinde da vexata quaestio, em razão das provas 

robustas já coligidas. De outra banda constata-se que se encontram 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não 

havendo questões prévias (preliminares ou prejudiciais) a serem 

apreciadas, tendo sido, inclusive sido os autos submetido ao crivo do DD. 

Representante do Ministério Público Estadual, na qualidade de fiscal da 

ordem jurídica, que, por meio de judicioso parecer, ao final pugnou pelo 

julgamento do processo no estado em que se encontra.Deste modo, 

declaro o feito saneado, passando-se, de imediato, à análise do mérito da 

ação.Como se sabe, a interdição é uma medida de amparo àqueles que 

por enfermidade ou deficiência mental, não possuem o necessário 

discernimento para a prática dos atos da vida civil, seja de forma parcial 

ou total, conforme elenca o artigo 1.767 do Código Civil. Vejamos: “Art. 

1.767. Estão sujeitos a curatela:I - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade;(Redação dada pela Lei nº 

13.146, de 2015) II - (Revogado); III - os ébrios habituais e os viciados em 

tóxico;IV - (Revogado);V - os pródigos.”No caso em exame, constata-se 

que restou comprovado que a requerida não possui capacidade para 

exprimir sua vontade, em razão de a interditanda se encontrar acometida 

por “transtornos mentais” e “totalmente incapaz em realizar suas tarefas 

do dia a cita...” (sic. Fls. 56)O diagnóstico acima referido fora referendado, 

por meio do laudo médico expedido pelo Dr. RAFAEL BRANCO – médico - 

Perita médico Judicial – CRM-MT 9480, datado de 29.08.2017.Os 

documentos de folhas 10/13, corroboram os fatos narrados na exordial. 

De igual forma, é o que consta na certidão de folhas 32, assinalada pela 

Oficiala de Justiça deste juízo, quando da inspeção in loco, cabendo 

destacar:Corrobora-se, ainda, os fatos aduzidos na peça madrugadora, 

os laudos psicossocial acostado às folhas 24/26 e 27 e verso, exarados 

pela equipe multidisciplinar forense. Dessa forma, entendo suficientemente 

comprovado que a requerida, por causa permanente consubstanciada em 

doença de Alzheimer, comprovada por meio dos lautos de folhas 13 e 40 e 

56, não pode exprimir sua vontade, restando, inclusive impossibilitada de 

realizar qualquer ação vital básica para a sobrevivência humana. Em 

outras palavras, resta cristalinamente comprovado que as seqüelas 

deixadas pela enfermidade sofrida pela interditanda a torna plenamente 

incapacidade de desenvolver atos em geral da vida civil sem que alguém a 

represente, conforme as provas coligidas nos autos.Com estas 

observações é de rigor a aplicação das normas vigentes no ordenamento 

jurídico com o fito de resguardar a dignidade da pessoa humana da 

interditanda, especialmente quanto a sua incolumidade física além de dos 

interesses da vida civil, deferimento o pleito na forma suplicada na 

exordial, com a anuência do douto membro do e nomeação de curador 

para visando resguardar seus interesses. Eis o que reza a jurisprudência 

pacificada pelas Egrégias Cortes em nosso país: “PEDIDO DE CURATELA - 

'ENFERMO OU PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA' - PESSOA IDOSA COM 

GRAVE LIMITAÇÃO DE LOCOMOÇÃO, DECORRENTE DE SEQUELA DE 

ACIDENTE CEREBRAL VASCULAR - DIFICULDADE DE DESEMPENHAR 

ATIVIDADES COTIDIANAS, SEM AJUDA DE TERCEIROS - NOMEAÇÃO DE 

CURADOR PARA CUIDAR DE SEUS NEGÓCIOS E BENS - POSSIBILIDADE - 

ART. 1.780, DO CÓDIGO CIVIL - 'CURATELA-MANDATO', DE MENOR 

EXTENSÃO. INTERDIÇÃO - DESCABIMENTO - CAPACIDADE MENTAL 

PRESERVADA. - O Código Civil, em seu art. 1.780, prevê modalidade mais 

restrita de 'curatela', distinta daquela disposta nos artigos 1.767 e 1.779, 

voltada à proteção do enfermo e do portador de deficiência física, que, 

embora estejam em pleno gozo de suas faculdades mentais, encontrem-se 

impedidos de se locomover e de desempenhar suas atividades, 

afigurando-se possível e recomendável, nessas hipóteses, a nomeação 

de curador para cuidar de seus bens e negócios, sem que haja, todavia, 

interdição do curatelado. - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 

10183081487401001 MG, Relator: Eduardo Andrade, Data de Julgamento: 

07/05/2013,Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/05/2013)“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA. 

IDOSO COM GRAVES SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. 

NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. Tendo em 

vista a incapacidade do interditando para se locomover, se comunicar - e, 

portanto, exprimir sua vontade -, bem como o grave quadro de saúde 

apresentado, é imperiosa a decretação de sua interdição provisória, com a 

nomeação de curador, visando resguardar seus interesses, inclusive para 

fins de recebimento de seu benefício previdenciário, até mesmo para que 

lhe sejam proporcionados os necessários cuidados que sua condição de 

saúde requer. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento 

Nº 70052841244, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 28/03/2013)(TJ-RS - AI: 

70052841244 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 

28/03/2013,Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 03/04/2013)”Oportuno sublinhar que, embora a legislação processual 

civil prescreva que, neste tipo de procedimento há necessidade de que 

parte interditanda seja submetida à nova perícia, neste caso em concreto, 

tal providência se torna desnecessária, em razão da prova documental 

produzida, inclusive, instruída por perícia médica extrajudicial elaborada 

por profissional habilitado. Faço grifar o aresto abaixo emanado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, para reforçar acerca da possibilidade de 

dispensa da produção de nova prova em juízoem casos dessa natureza, 

vejamos:“CIVIL E PROCESSUAL. INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO 

CPC. NÃO REALIZADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Constatado 

pelas instâncias ordinárias que a interditanda, por absoluta incapacidade, 

não tem condições de gerir sua vida civil, com amparo em laudo pericial 

(extrajudicial) e demais elementos de prova (...) a falta de nova perícia em 

juízo não causa nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade 

dispensável (art. 244 do CPC). 2. Recurso especial não conhecido”. 

Recurso Especial n. 253733/MG (2000/0031067 0), 4ª Turma do STJ, Rel. 

Min. Fernando Gonçalves. j. 16.03.2004, DJ 05.04.2004.DISPOSITIVO: Ante 

o exposto e pelo mais que dos autos consta, em sintonia com o parecer 

ministerial de folhas 41/42, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para 

DECRETAR A INTERDIÇÃO de URSINA ANTONIA DE ARAUJO, qualificada 

nos autos, DECLARANDO-A ABSOLUTAMENTE INCAPAZ de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma artigo 1.767, incisos I, do 
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Código Civil Brasileiro. Via de conseqüência, nomeio à interditanda, como 

curadora, a senhora VALDICI MARIA DE FREITAS, qualificada nos autos, 

que deverá prestar compromisso por termo, em livro próprio, ficando 

desde já dispensada de especializar hipoteca legal, face à alegada e 

comprovada pobreza acrescida da inconteste idoneidade da 

requerente.Por fim, em obediência ao disposto no § 3º do artigo 755 do 

Código de Processo Civil c/c o artigo 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente sentença no registro de pessoas naturais, e 

publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que 

estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerão por 06 (seis) meses; na imprensa local 01 

(uma) vez e, no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a 

causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, 

os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.Sem custas, forte 

nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado e cumprida todas as determinações acima, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 27 de abril de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165452 Nr: 7519-17.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorival Bonifácio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egidio Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Vistos.

1. Trata-se de cumprimento de sentença movido por Lorival Bonifácio de 

Lima em face de Egidio Carvalho.

2. Procedida a indisponibilidade dos ativos da parte executado via sistema 

bacenjud, constatou-se que a consulta restou infrutífera.

3. Assim, a parte autora requereu consulta, via Infojud, no intuito de se 

obter as 03 (Três) últimas declarações de imposto de renda e transações 

imobiliárias.

4. O pleito foi indeferido às fls. 140.

 5. Os autos foram remetidos da 3ª Vara Cível para Esta Vara em razão da 

alteração das competências das unidades judiciárias desta Comarca, 

conforme Resolução nº09, de 23 de agosto de 2018.

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Ao considerar que a execução se move face os interesses do credor, 

bem como já foram tentadas outros meios de satisfação do crédito, as 

quais não lograram êxito, entendo ser o caso de deferimento do pleito de 

fls. 139 frente ao não cumprimento voluntário da obrigação.

8. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 176 para proceder a consulta por meio 

do Sistema INFOJUD a fim de obter informações acerca de transações 

imobiliárias que envolvam os executados (DOI), bem como das 03(Três) 

últimas declarações de imposto de renda, com o fito de se apurar a 

existência ou não de bens passíveis de penhora.

9. 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.

 10. Isto posto, INTIME-SE a parte exequente para manifestar acerca do 

que entender de direito, no prazo de 10 (Dez) dias.

11. Após, voltem-me conclusos para análise.

12. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231164 Nr: 9873-73.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP, Hugo Di Alessandro Cardoso Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Dobre Martins, Jaime Dobre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que as cartas de citação de fls. 57 

e 58, endereçadas aos requeridos, foram devolvidas pelos Correios pelo 

motivo "mudou-se", conforme fls. 59/60 e, nos termos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que 

no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referidas devoluções e 

requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 70803 Nr: 4146-51.2007.811.0004

 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: Estado de Mato Grosso, Paulo Otiai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hatsue Taniguti Otiai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO 

SOBRINHO - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70803

Vistos.

Tendo em vista que acionados os Sistemas BACENJUD e RENAJUD e não 

foram encontrados bens ou direitos que não foram declarados nos autos, 

intime a inventariante a proceder às últimas declarações, oportunidade em 

que poderá emendar, aditar ou completar as primeiras declarações, 

conforme prescreve o artigo 636 do Código de Processo Civil.

Após, intime os herdeiros para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) 

dias.

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.: 265977 Nr: 16772-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovenina Alves David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Cercidio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 16772-53.2017.811.0004 - Código 265977

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação intentada como arrolamento sumário por Jovelina Alves 

David, em razão do falecimento de José Cercidio dos Santos.

A parte, única herdeira e nomeada inventariante, requer o recebimento da 

ação e seu regular prosseguimento, sendo homologada por sentença a 

adjudicação do único imóvel deixado por herança pelo falecido.

Juntou documentos de fls. 15/31.

Fizeram-se os autos conclusos.

 É o sucinto relatório.

 Considerando que a inventariante é herdeira única e estando devidamente 

apresentada a descrição dos bens a serem arrolados, não haverá 

partilha, devendo, portanto, ser determinada a adjudicação dos bens.
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 Ante o exposto, proceda-se a adjudicação dos bens deixados pelo 

falecido José Cercidio dos Santos para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão do disposto no artigo 662 do Código de Processo Civil, em que 

se dispensa a apreciação judicial de questões relativas a tributos, 

expeça-se o formal de partilha e/ou carta de adjudicação.

Após, intime-se a Fazenda Pública Estadual para providências pertinentes 

ao lançamento administrativo, nos termos do artigo 659, §2º, do Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações de costume.

Expeça-se o necessário.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189363 Nr: 9787-73.2014.811.0004

 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: Rosalina Izidorio de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rufino Dezedério da Encarnação, 

Espólio de Ana Francisca da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004, 

Gnota Maria Oliveira Alves - OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 9787-73.2014.811.0004 – Código 189363

Vistos.

Em razão do que estabelece o artigo 633 do Código Processual Civil, 

sendo capazes as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda 

Pública concordar de forma expressa com o valor atribuído nas primeiras 

declarações aos bens do espólio, o que se verifica na emissão de GIA de 

ITCMD e sua quitação, defiro o pedido de fls. 49.

Intime a inventariante a proceder às últimas declarações, oportunidade em 

que poderá emendar, aditar ou completar as primeiras declarações, 

conforme prescreve o artigo 636 do Código de Processo Civil.

Após, intime os herdeiros para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca das últimas declarações.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 73280 Nr: 6523-92.2007.811.0004

 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: Roberto Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Teles dos Santos, Espólio de 

Janice Jesus dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775, Ivo Silveira da Rosa - OAB:OAB/MT 17.929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6523-92.2007 – Código 73280

Vistos.

Intime-se o inventariante para apresentar as últimas declarações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 12 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 23551 Nr: 166-09.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorraine dos Santos, MARIA PIEDADE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jordeli dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A

 Vistos.

Diga o autor o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235059 Nr: 12791-50.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCdCF, GdCF, LhPdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samir Mahmud Castro Wadi - 

OAB:19.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718, Osmar Milan Capilé - OAB:

 Processo 12791-50.2016.811.0004 - Código 235059

Vistos.

Oportunizo as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se 

há, ainda, outras provas que pretendem produzir, devendo especifica-las 

e justifica-las, podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra.

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.: 285538 Nr: 10396-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDdS, IDdPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 285538

Vistos.

Intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a emendar a 

petição inicial, devendo indicar o correto valor da causa, uma vez que 

ação tem por objeto partilha de bens materiais.

 Além do mais, por ser servidora pública, deve acostar ao feito 

documentos hábeis a comprovar a necessidade do benefício da 

gratuidade da justiça, não servindo, neste caso, a declaração de 

hipossuficiência como presunção da necessidade, tendo em vista que, 

aliada a outros elementos, é colocada a prova.

Alternativamente, complemente a autora as custas judiciais no mesmo 

prazo, sob a pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 285495 Nr: 10378-93.2018.811.0004

 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
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 PARTE AUTORA: MSLG, LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 285495

Vistos.

Intime-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a emendar a 

petição inicial, devendo indicar o correto valor da causa, uma vez que 

ação tem por objeto partilha de bens materiais.

 No mesmo prazo deve a parte autora complementar as custas judiciais, 

sob a pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286420 Nr: 10860-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSF, SdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:GO 40.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 10860-41.2018.811.0004 – Código 286420

Vistos.

Defiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Tendo em vista que a parte exequente optou por adotar o rito do artigo 523 

e ss do CPC, em conformidade com o §8º do artigo 528 do referido diploma 

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

pagar o valor da dívida, sob pena de aplicação de multa de 10% sobre o 

valor da execução, conforme §1º, do artigo 523, do Código de Processo 

Civil.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte exequente ou de tantos quantos 

bastem para satisfação do crédito, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o executado, 

conforme §3º, artigo 523, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo de que trata no artigo 523, do Código de Processo 

Civil, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, querendo, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente nos autos sua impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Dê ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199158 Nr: 3212-15.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Vistos.

Intime a parte autora para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226177 Nr: 6576-58.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PESdA, FGSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Vistos.

Intime a parte autora para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226175 Nr: 6574-88.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PESdA, FGSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Vistos.

Intime a parte autora para requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223567 Nr: 4994-23.2016.811.0004

 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: OMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romario Ribeiro da Silva - 

OAB:19903/O

 Processo 5579-07.2018.811.0004 - Código 223567

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação com pedido de reconhecimento de negativa de 

paternidade combinado com anulação de registro da paternidade proposta 

por Odair Medanha das Almas em face de Érica Ferreira das Almas e Sara 

Ferreira das Almas.

Documentos que acompanham a inicial às fls. 11/16.

Em sessão de conciliação ficou acordado entre as partes a realização de 

exame de DNA custeado pelo autor.

Resultado do exame encartado às fls. 31/38, o qual aponta ser o autor pai 

biológico apenas da ré Sara Ferreira das Almas.

Laudo psicológico e social acostado às fls. 53/54 e 55/59, 

respectivamente.

A parte ré pugnou pela improcedência dos pedidos autorais e condenação 

do autor a indenizar pelos danos morais causados, na importância de 

R$10.000,00 (dez mil reais).

O autor requereu a designação de audiência de instrução e julgamento 

ante a discordância com os laudos apresentados às fls. 53/54 e 55/59.

Às fls. 66/76, o Ministério Público manifestou-se pela improcedência dos 

pedidos da exordial em virtude da comprovação de existência de relação 

biológica entre o autor e a ré Sara Ferreira das Almas e, também, da 

existência de relação socioafetiva entre o autor e a ré Érika Ferreira das 

Almas.

Fizeram-se os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Primeiramente, cumpre esclarecer que a designação de audiência de 

instrução torna-se desnecessária ante a suficiência de elementos 

probatórios constantes nos autos para resolver a lide. Ademais, o pedido 

pela designação de audiência de instrução é isolado de qualquer 

justificativa e de especificidade de provas, feito de forma genérica. Sendo 

assim, o feito se encontra pronto para o julgamento antecipado da lide.

Passa-se à análise do mérito.

Versa a lide acerca da negativa de paternidade do autor em relação à 

parte ré Érica Ferreira das Almas e Sara Ferreira das Almas. Realizado o 

exame genético de DNA, comprovou-se, quanto à ré Sara Ferreira das 

Almas, a paternidade biológica do autor e, quanto à ré Érica Ferreira das 

Almas, a inexistência de vínculo biológico.

Entretanto, apesar da comprovação de inexistência de relação biológica 

entre o autor e Érica Ferreira das Almas, o entendimento que se segue, 

atualmente, é que esta é insuficiente para desconstitui o vínculo de 

paternidade. Isso porque há a chamada posse do estado de filho, que, 
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quando existente, desautoriza a desconstituição de vínculo parental e do 

registro civil.

Importante registrar que - incontroverso - o autor registrou a ré Érica 

consciente de que não era o genitor, de livre vontade e sem vício de 

consentimento, mantendo, diante disso, relação paterna com esta, 

conforme se extrai do relatório de estudo psicológico de fls.53/54.

Com isso, demonstrada está a posse do estado de filho de Érica Ferreira 

das Almas, não podendo o autor requerer, a essa altura, a anulação de 

seu ato de registro apenas por arrependimento, uma vez que não se 

admite venire contra factum proprium.

Dessa forma, em razão da inocorrência de vícios capazes de impedir o 

reconhecimento de vínculo paterno entre o autor e a ré Érica Ferreira das 

Almas, é improcedente a pretensão de anulação do registro civil desta, 

inclusive porque há o vínculo socioafetivo entre ambos.

Atinente ao pedido feito pela parte ré em condenar o autor a indenizar os 

danos morais por este causados, não há comprovação nos autos a 

respeito dos danos sofridos e, além disso, como manifestou o parquet, a 

questão que versa os autos não guarda relação com direito patrimoniais 

ou reparatórios.

Portanto, julgo improcedentes os pedidos constantes na exordial diante da 

existência da comprovação de existência de vinculo biológico entre autor, 

Odair Medanha das Almas, e ré, Sara Ferreira das Almas, e da existência 

da relação socioafetiva entre o autor e a ré Érica Ferreira das Almas. 

Consequentemente, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento dos custos processuais e honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo 

observar a condição suspensiva de exigibilidade, visto que o autor é 

beneficiário da justiça gratuita.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 17 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271227 Nr: 1752-85.2018.811.0004

 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: ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de reconhecimento de paternidade combinado com 

pedido de alimentos proposta por Adriellen Ribeiro da Silva, em face de 

Paulo Roberto Sousa Luz.

Narra a autora, resumidamente, que do relacionamento amoroso com o 

requerido que resultou na gravidez da requerente.

Disse que buscou por várias vezes uma solução amigável do requerido 

que, não obstante, se manteve inerte.

 Dessa forma, busca tutela jurisdicional para ver reconhecida a 

paternidade a condenação do réu no pagamento de pensão alimentícia.

A inicial foi recebida a fl. 21. Na oportunidade foi deferido o pagamento de 

alimentos provisórios e gravídicos.

O requerido foi citado a fl. 26.

A audiência de conciliação não realizou-se diante da ausência do 

requerido, ata de fl. 28.

A fls. 31, a autora informou que o requerido livre e espontaneamente 

registrou a criança requerendo ao final o prosseguimento do feito, a 

conversão dos alimentos gravídico para alimentos definitivo, a intimação 

da parte requerida para apresentar holerite.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pela julgamento parcial do 

mérito, reconhecendo a paternidade, e designando audiência de instrução 

para o arbitramento da pensão alimentícia requerida.

É o relatório.

Busca a requerente o reconhecimento da paternidade e a determinação do 

requerido ao pagamento de pensão alimentícia em benefício da prole.

Colhe-se dos autos que apenas parte da pretensão encontra-se madura 

para o julgamento, ensejando o que dispõe o artigo 356, inciso I do Código 

de Processo Civil, in verbi:

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos 

pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - 

estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. 

(omissis)

Dessa forma, conforme extrai das fls. 28/29 e 36, que além da inércia em 

contestar a ação e participar da audiência de conciliação, reconheceu 

formalmente parte da pretensão inicial.

Por outro lado, quanto ao pedido do arbitramento de pensão alimentícia, em 

consonância com o arguido pelo Ministério Público, carece os autos de 

elementos capazes de aferir a capacidade financeira das partes, 

notadamente da parte requerida.

Portanto, fortes nas razões retro citadas, julgo antecipada e parcialmente 

o mérito, nos termos do artigo 356, inciso I do CPC, para reconhecer Paulo 

Roberto Sousa Luz como pai da infante Liz Clara Ribeiro da Silva Sousa.

De lado outro, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

31.10.2018, as 15:00 horas (MT).

 Ressalta-se o teor do artigo 455, caput, do CPC em que dispõe que cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia e 

hora e do local da audiência designada.

Oficie o respectivo cartório em que a menor foi registada para as 

anotações necessárias.

Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de um salário mínimo e nas custas processuais.

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

 Expeçam-se o necessário.

 Barra do Garças/MT, 05 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212570 Nr: 11002-50.2015.811.0004

 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: EDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGB, RGB, EDdS, ACdSB, RCGB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINI - OAB:

 SENTENÇA

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória de reconhecimento de união estável. A 

autora alega que conviveu com o falecido Antônio Carlos Bhering por 

cerca de 26 (vinte e seis) anos em união estável, razão pela qual busca a 

tutela jurisdicional para o seu reconhecimento.

A inicial foi recebida a fls. 27.

Citados, apenas Antônio Carlos da Silva Bhering, Paulo Vitor da Silva 

Bhering e Gustavo Itálo da Silva Bhering, contestaram a ação, 

respectivamente a fls. 33, 59 e 63.

Em sua contestação Antônio Carlos da Silva Bhering não se opôs ao pleito 

inicial, afirmando os fatos descritos na exordial.

Paulo Vitor da Silva Bhering e Gustavo Itálo da Silva Bhering apresentaram 

contestação por negativa geral.

Os demais requeridos deixaram transcorrer in albis o prazo para 

contestar.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pela designação de audiência 

de instrução e julgamento.

É o relatório.

Primeiramente insta consignar a desnecessidade da realização de 

audiência de instrução e julgamento, uma vez que não há pontos 

controversos na presente demanda.

Assim, passa-se a análise do mérito.

Busca a requerente o reconhecimento da união estável com o Sr. Antônio 

Carlos Bhering.

Pois bem. Conforme dispõe o artigo 226, §3º da Constituição Federal, é 

reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 

familiar, in verbis:
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“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

(...) §3º Para efeito de 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”.

No mesmo sentido, o Código Civil, dispõe que é reconhecida como 

entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo 

de constituição de família – art. 1.723, nos mesmos moldes da Lei 

9.278/96.

Dessa forma, partindo do conceito dos dispositivos citados, verifica-se 

que apresentam elementos caracterizadores essenciais e elementos 

caracterizadores acidentais para o reconhecimento da união estável. 

Entre os primeiros estão a publicidade, a continuidade, a estabilidade e o 

objetivo de constituição de família. Como elementos acidentais, destaca o 

tempo, a prole e a coabitação.

 Como se nota, as expressões caracterizadores da união estável são 

abertas e genéricas demandando análise de caso a caso.

Ainda, interpretando os dispositivos:

 “a união estável está submetida a alguns elementos essenciais: i) 

diversidade de sexos; ii) estabilidade; iii) publicidade; iv) continuidade; e v) 

ausência de impedimentos patrimoniais. É bem verdade que esses 

elementos precisam estar conectados a um elemento principal que é o 

ânimo de constituir família, isto é, a intenção de estar convivendo como se 

casados fossem (a chamada convivência more uxório). É possível 

perceber, inclusive, que a intenção de estar convivendo como se casados 

fossem apresenta-se como elemento principal, fundamental para a 

caracterização da entidade familiar. Enfim, é verdadeira conditio sine qua 

non. Os demais elementos, assim, podem ser compreendidos de forma 

acessória, pois a presença deles, sem o animus familiae, não implicará no 

reconhecimento de uma união estável”. (Grifo nosso)

 É, pois, o animus de constituir família, vale dizer, a firme intenção de viver 

como se casados fossem, o tratamento recíproco como esposos, 

integrantes de um mesmo núcleo familiar, com objetivos comuns a serem 

alcançados em conjunto, o requisito crucial para a comprovação da 

existência da união estável.

Do presente, verifica-se que foi demonstrado o animus maritalis 

necessário para o reconhecimento da união estável.

Colhe-se dos autos documento devidamente autenticado no cartório com 

assinatura de duas testemunhas acerca do vínculo entre a requerente e o 

Sr. Antônio Carlos Bhering. Colhe-se ainda, a declaração da parte 

requerida, Antônio Carlos da Silva Bhering a sua concordância com o 

pleito inicial asseverando a veracidade dos fatos alegados na inicial, bem 

como o prontuário médico em que é identificada a requerida como esposa 

do falecido.

Ademais, verifica-se que os herdeiros frutos do primeiro casamento do de 

cujus, apesar de citados, nada contestaram, quedando-se inertes.

Dessa forma, resta inequívoco o relacionamento com o falecido e que a 

convivência era tida como instituição familiar e não mero namoro 

qualificado.

Portanto, configurado o aninums maritalis forçoso é o deferimento do 

pedido inicial.

Por tais razões julgo procedente o pedido de reconhecimento de união 

estável entre Eusélia Duarte da Silva e Antônio Carlos Bhering, declarando 

sua existência entre o período de 09/09/210, data do documento assinado 

pelo próprio de cujus reconhecendo a união, até 04/09/2015.

Sem custas processuais, ante do deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. Sem honorários sucumbenciais, tendo em vista que a parte 

requerida assistida pela Defensoria Pública.

Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do 

artigo 487, I do CPC.

 Transitando em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Barra do Garças/MT, 05 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 285110 Nr: 10156-28.2018.811.0004

 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: EDdM, JPCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodston Ramos Mendes de 

Carvalho - OAB:24521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 10156-28.2018.811.0004 - Código 285110

Vistos.

Preenchidos os requisitos necessários constantes nos artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil, recebo a peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Cite a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 16 de outubro 

de 2018, às 09h30min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

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.

Antes da análise do pedido de antecipação de tutela pleiteado, determino a 

realização de estudo psicossocial, com visita in loco nas residências dos 

requerentes e da requerida, devendo ser os laudos remetidos a este juízo 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

 Aportado aos autos o referido estudo, dê vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185587 Nr: 6757-30.2014.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Alves Curcino, Lucélia Santos 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catarina Neto Araujo - 

OAB:208460/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, HERBERT DE SOUZA PENZE - OAB:OAB/MT 22475/O, 

Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838, MAURICIO SILVEIRA 

JUNIOR - OAB:22227/O, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Processo 6757-30.2014.811.0004 – Código 185587

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de medida cautelar incidental de arrolamento de bem do espólio, 

com pedido liminar, proposta pelo então inventariante Luiz Carlos da Silva.

Às fls. 61/63 deferiu-se a concessão de tutela cautelar de arrolamento do 

bem a ser inventariado.

Às fls. 193/ss, veio pedido reiterado de revisão da respectiva decisão.

É o suficiente relatório.

Em leitura do petitório de fls. 193/ss, observa-se que não há fato novo 

capaz de modificar a respectiva decisão, devendo a parte, ante o 

inconformismo, ter buscado a via recursal adequada para a reforma da 

decisão.

Ademais, em virtude de ter a parte requerente especificado, às fls. 14, o 

bem a ser arrolado e que não houve impugnações nesse sentido, de modo 

que se presume a concordância tácita pelos demais herdeiros, em 

obediência ao princípio da Instrumentalidade das Formas, o cumprimento 

da medida acautelatória de arrolamento se efetivou sem a necessidade de 

se nomear perito para a constatação do imóvel, motivo pelo qual o 

processo cumpriu a sua finalidade.

Sendo assim, em razão de ter o processo acautelatório atingido o seu 

objetivo, julgo procedente o pedido contido na exordial, de modo a 

confirmar a liminar concedida às fls. 61/63.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Quanto às informações de depredações e depreciação do imóvel, deve o 

fato ser discutido em ação própria.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

Publique-se.
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Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286082 Nr: 10692-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHEC, EPEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 10692-39.2018.811.0004 – Código 286082

Vistos.

Defiro o pedido à exequente de concessão do beneficio da gratuidade da 

justiça.

Intime a parte executada para que, em 03 (três) dias, pague, prove que já 

o fez, ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento, nos termos 

do artigo 528 do Código de Processo Civil, sob a pena de protestar o 

pronunciamento judicial e de decretar sua prisão civil.

Dê ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286135 Nr: 10726-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMCF, ECF, FNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 10726-14.2018.811.0004 - Código 286135

Vistos.

Preenchidos os requisitos necessários constantes nos artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil, recebo a peça exordial.

Defiro o pedido de alimentos provisórios no importe de 30% (trinta por 

cento) do valor do salário mínimo a serem pagos pela parte requerida.

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil, ante a demonstração de hipossuficiência 

financeira.

Cite a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 16 de outubro 

de 2018, às 07h30min (MT), na qual as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

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.

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268212 Nr: 18186-86.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALbV, PBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar nos autos, no prazo 

de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224976 Nr: 5886-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Menegon Beluci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalina de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON ANTONIO LOPES DE 

ALMEIDA - OAB:18005/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A, Rafael Garcia de Morais Lemos - 

OAB:7165/MS

 Processo 5886-29.2016.811.0004 - Código 224976

SENTENÇA

Vistos.

A ação é proposta por Thiago Menegon Beluci em face de Rosalina 

Almeida, em que foi nomeada, a princípio, a Sra. Rosalina Almeida como 

inventariante. Entretanto, alega o autor que a ré ocultou bens do espólio, 

requerendo, portanto, a remoção desta e, consequentemente, a sua 

nomeação a inventariante.

Em incidente de remoção de inventariante, de código 227570, apensos aos 

autos de inventário, de código 215406, foi proferida sentença resolutiva 

de mérito que torna os pedidos deste caderno processual prejudicados, 

uma vez que se trata de mesma causa de pedir e pedido.

Sendo assim, em razão de sentença que resolve o mérito nos autos de 

código 227570, a qual contém igual causa de pedir e pedido, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código 

de Processo Civil.

Condeno o autor em custos processuais e honorários advocatícios 

fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Os pedidos que versam sobre os bens do espólio e sua administração são 

objeto de ação própria.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225511 Nr: 6199-87.2016.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO BELUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalina Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODNEY RUDY CAMILO BORDINI 

- OAB:243591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 6199-87.2016.811.0004 - Código 225511

SENTENÇA

Vistos.

A ação é proposta por Osvaldo Belucci em face de Rosalina Almeida, a fim 

de conceder tutela antecipada de urgência em caráter antecedente de 

busca e apreensão de um trator CBT 2.105, de propriedade do 

embargante, em razão de ter sido incluído aos bens do espólio 

indevidamente.

Em embargos de terceiros, de código 227069, apensos aos autos de 

inventário, de código 215406, foi proferida sentença resolutiva de mérito 

que torna os pedidos destes autos prejudicados, uma vez que se trata de 

mesmo objeto, causa de pedir e pedido.

Sendo assim, em razão de sentença que resolve o mérito nos autos de 

código 227069, a qual versa sobre igual objeto, causa de pedir e pedido, 
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julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, V, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor em custos processuais e honorários advocatícios 

fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255489 Nr: 9897-67.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdO, EMRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 50, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174026 Nr: 7311-96.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdS, VFdS, LFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168614 Nr: 357-34.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludmilla Sousa Aguiar, Lais Kelly Sousa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Dayne Almeida Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio de Freitas Moraes - 

OAB:GO 21.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286682 Nr: 11025-88.2018.811.0004

 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: Raimundo Carlos Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana Queiroz de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 11025-88.2018.811.0004 - Código 286682

Vistos.

Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do Código de Processo 

Civil, devendo integrar os herdeiros no polo passivo da demanda.

Ademais, deve acostar ao feito documentos que comprovem a 

necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ou recolher 

custas e taxas judiciais, no mesmo prazo, sob a pena de indeferimento da 

inicial.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266596 Nr: 17115-49.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Inácio Oliveira - 

OAB:RO 5872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Ribeiro Rodrigues - 

OAB:MT 23.557, Natasha Cynthia Candida Pereira - OAB:23329/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 17115-49.2017 (266596)

Requerente: Aliane Aparecida Oliveira Souza.

Requerido: Wander Gonçalves da Silva.

Vistos.

Trata-se de ação de divórcio litigioso com partilha de bens e alimentos 

ajuizada por Aliane Aparecida Oliveira Souza, em face de Wander 

Gonçalves da Silva.

Cinge-se a controvérsia acerca da divisão de bens do casal, bem como ao 

pagamento de pensão alimentícia em favor da autora.

Apresentada a contestação e a réplica, não tendo sido arguido nenhuma 

preliminar, dou o feito por saneado.

Assim, intimem-se as partes para dizerem se pretendem produzir provas 

ou quanto à possiblidade do julgamento do feito no estado em que se 

encontra.

 Caso optem pela produção de provas, deverão especifica-las, bem como 

justifica-las.

 Expeçam-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191134 Nr: 11126-67.2014.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Chaves de Oliveira, Espólio de Jozias José de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Sousa Morais, Josimara Souza de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Flavio Martins Ribeiro - 

OAB:MT n.º 18.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA BERNARDES 

GUIMARÃES PRUDENTE - OAB:8282-A/MT

 Vistos.

Diga a autora acerca da certidão de fl. 52v, bem como acerca da 

contestação retro.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 186442 Nr: 7407-77.2014.811.0004

 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: Simone Chaves de Oliveira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 38 de 569



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jozias José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Flavio Martins Ribeiro - 

OAB:MT n.º 18.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime a parte autora para dar prosseguimento no feito, notadamente para 

se manifestar acerca das certidões negativas de citações dos herdeiros, 

bem como acerca da petição de fls. 167.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165970 Nr: 8248-43.2012.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Gnota 

Maria Oliveira Alves - OAB:MT 18.120, Lanes Pereira da Silva - 

OAB:10.714-MT, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 

9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenir Pinto da Silva - 

OAB:MT 12.658

 Vistos.

A autora requer a concessão do benefício da justiça gratuita para pleitear 

o cumprimento de sentença.

Contudo, verifica-se a requerente já é beneficiada.

Assim, intime-se a parte requerente para requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 72747 Nr: 5957-46.2007.811.0004

 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: Nilva Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antônio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se os herdeiros pessoalmente acerca dos documentos 

transladados do processo de código 74930, bem como acerca da certidão 

de fl. 131.

Intimem-se a inventariante para prestar as últimas declarações.

Intimem-se a Fazenda Pública Estadural e a do Município de Barra do 

Garças/MT acerca da cessão de imóveis realizada nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 153734 Nr: 5125-71.2011.811.0004

 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: Sebastiana Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rubens Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 153734

Decisão Interlocutória

 Vistos.

Defiro o requerimento de consulta via sistema RENAJUD e BACENJUD.

Quanto aos bens encontrados, conforme extrato em anexo, abra-se vista 

a inventariante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Determino que o Srº Meirinho promova avaliação judicial dos bens 

pertencentes ao espólio, nos termos do art. 630 caput, do CPC.

Em seguida, cumprido o item anterior, intimem-se os herdeiros e a Fazenda 

Pública nos três níveis para, no prazo legal, manifestarem-se sobre os 

valores atribuídos na avaliação.

Após, intime-se a inventariante para, promover a quitação do ITCMD e 

apresentar certidão negativa de débitos fiscais nos três níveis 

fazendários.

Barra do Garças, 17 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 26974 Nr: 150-21.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzanira Costa da Silva, Alexandre Rodrigues da 

Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, Takechi Iuasse - 

OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Augusto dos 

Santos - OAB:9.285-PA

 Trata-se de pedido de consulta ao sistema INFOJUD para localização de 

bens em nome do executado, proposto pelo advogado da parte autora em 

busca dos honorários sucumbenciais.

Contudo, colhe-se dos autos que não foram esgotadas as diligêcias ao 

alcance do exequente para localização de bens em nome do executado.

Certo de que a medida requeria somente cabe deferimento em casos 

excepcionais, pois tutelado contitucionalmente, indefiro no momento, ante 

a ausência da demonstração da excepcionalidade.

Por fim, diante da renúncia do escritório de advogacia em patrocinar a 

autora, conforme a fl. 328, intime a autora, Sra. Luzanira Costa da Silva, 

pessoalmente para consituir novo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258294 Nr: 11699-03.2017.811.0004

 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: João Antonio Pozzobon, RFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Farias Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, MARCIO ROGÉRIO PARIS - OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 Portanto, julgo improcedente os pedido constantes na inicial, diante da 

inconteste comprovação do vínculo biológico entre o autor e o requerido, 

bem como a ausência de erro substancial apto a modificar o registro de 

nascimento em detrimento dos direitos inerentes aos filhos. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno o autor nas 

custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

causa.P.R.I.C.Após, transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.Barra do Garças/MT, 18 de setembro de 2018.Carlos 

Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227069 Nr: 7084-04.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Delucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI TOMAS BELUCI, Rosalina de Almeida, 

Thiago Menegon Beluci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODNEY RUDY CAMILO BORDINI 
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- OAB:243591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODNEY RUDY CAMILO 

BORDINI - OAB:243591

 Processo 7084-04.2016.811.0004 – Código 227069

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de embargos de terceiros propostos por Osvaldo Belucci em 

face de Osni Tomas Belucci, Rosalina de Almeida e Thiago Menegon Beluci 

em razão de um trator CBT 2.105, de propriedade do embargante, ser 

incluído aos bens do espólio indevidamente.

Os embargados deixaram transcorrer o prazo sem apresentar 

contestação, conforme certidão de fl. 40.

É o relatório do essencial.

Analisando os autos, verifica-se que citado, os embargados deixaram de 

apresentar a contestação. Dessa forma, considerados revéis, 

presumem-se verdadeiras as alegações do embargante.

Ademais, o processo se encontra apto para julgamento, nos termos do 

artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil.

 Passa-se analisar o mérito.

Compulsando os autos, notadamente os documentos colacionados às fls. 

23/27, verifica-se o direito do autor.

Do recibo, de fls. 27, constata-se que o negócio jurídico realizado ocorreu 

anteriormente à abertura de inventário.

Portanto, julgo procedentes os pedidos em embargos de terceiros, de 

modo que reconheço a propriedade do Sr. Osvaldo Belucci e determino a 

exclusão do bem móvel, trator CBT 2.105, ano 85, com grade, 18 discos 

18 e 1 carreta, do inventário de código 215406.

Condeno os embargados aos custos processuais e honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Translade cópia desta decisão aos autos de código 215406.

Publique.

Registre.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 05 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189408 Nr: 9822-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janio Alves Matos Filho - 

OAB:GO 36.848

 Vistos.

Defiro o pedido de informações acerca da existência de ativos financeiros 

em nome do executado, conforme extrato em anexo.

 Entretanto, considerando que o total encontrado sequer custeia as 

providências burocráticas do processo, desbloqueio o valor de R$0,13. 

Assim, reputo não haver valores consideráveis para bloqueio.

 Dessa forma, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dias), indicando bens passiveis de penhora ou requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 13 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283037 Nr: 8907-42.2018.811.0004

 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: VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 8907-42.2018.811.0004 – Código 283037

Vistos.

Intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito documentos que comprovem a 

necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha 

custas e taxas judiciais no mesmo prazo sob a pena de indeferimento da 

inicial.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 216312 Nr: 645-74.2016.811.0004

 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: Perpétua Castro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 216312

Vistos.

Primeiramente, deve a inventariante trazer aos autos documentação que 

comprove a propriedade do bem a ser inventariado.

Após, intime a Fazenda Pública Estadual a se manifestar acerca das 

primeiras declarações.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 285712 Nr: 10491-47.2018.811.0004

 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: Neiriane Paniago da Silva Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

petição inicial, conforme preceitua o artigo 321, do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito documento atualizado que efetivamente 

seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no 

mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 152986 Nr: 4065-63.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Oliveira Moraes, Edinalva Campos de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANIO AMÉLIO MARQUES - 

OAB:293.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT
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 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 154644 Nr: 6316-54.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEC, VHEC, IE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - 

OAB:8337/MT, SELSO LOPES DE CARVALHO - OAB:3556/B, TIAGO 

CANAN - OAB:9180/O, TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - 

OAB:11954

 Código 154644

Vistos.

Indefiro, por ora, consulta via INFOJUD, visto que a parte executada já 

compareceu nos autos, neste constando seu endereço.

 Sendo o endereço do executado fora da terra, depreque-se a intimação 

da parte executada para indicação do paradeiro do bem e, estando o 

automóvel no endereço indicado, do executado, depreque-se sua penhora 

e avaliação.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 98885 Nr: 3894-43.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOM, ECdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANIO AMÉLIO MARQUES - 

OAB:293.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 163003 Nr: 4371-95.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGCdS, Gislane Campos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magnun Vinnicios Rodrigues Alves de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, Simiramy 

Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 PROCESSO CÓD. 163003

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida por João 

Guilherme Campos da Silva, representado por sua genitora Gislane 

Campos da Silva, em face de Magnun Vinnicius Rodrigues Leite de Araújo.

 Deferido o pedido de penhora online em contas em nome do executado, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da 

ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

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.: 215406 Nr: 87-05.2016.811.0004

 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: Rosalina Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Osni Tomas Beluci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Garcia de Morais Lemos 

- OAB:7165/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 87-05.2016.811.0004 – Código 215406

Vistos.

 Trata-se de ação de inventário intentada por Rosalina Almeida, convivente 

do falecido Osni Tomas Beluci, em razão do falecimento deste, a qual foi 

nomeada inventariante.

Prestadas as primeiras declarações, às fls.11/ss, o herdeiro Thiago 

Menegon Beluci impugnou-as.

Resposta pela inventariante às fls. 69/ss.

É o sucinto relatório.

Passa-se à análise das impugnações.

Primeiramente, quanto à inclusão da fazenda Barra da Furna I ao rol dos 

bens a inventariar, necessita-se tecer algumas considerações.

Em razão do artigo 1.659, I, do Código Civil, o cônjuge sobrevivente não 

guarda meação sobre o imóvel, porquanto não se comunica aos bens do 

casal. Entretanto, nos exatos termos do artigo 1.829 do Código Civil, há 

direito deste à herança dos bens particulares do falecido, incluídos nestes 

aqueles que não tem o cônjuge direito à meação.

Com efeito, a convivente, Sra. Rosalina Almeida - equiparada a cônjuge 

sobre o regime de comunhão parcial de bens -, não tem direito à meação 

no referido imóvel, todavia concorre à herança com o descendente do 

falecido, que, no caso, não é descendente seu.

Portanto, não procede a inconformidade do herdeiro impugnante, uma vez 

que não está só na sucessão do respectivo bem, havendo de dividi-lo.

No que tange à quantidade de cabeças de gado declaradas pela 

inventariante, o herdeiro as impugna amparado em declaração para 

imposto de renda acostada às fls. 50.

No entanto, a prova não se faz absoluta para a comprovação da alegada 

sonegação. Isso porque semoventes são bens móveis perecíveis e que 

possuem constantes giros econômicos, sujeitos sempre à venda, à 

aquisição, ao nascimento e ao perecimento, de modo que o que se declara 

hoje pode não ser o mesmo futuramente.

À época, conforme se extrai da impugnação, a declaração de renda se 

deu pelo falecido. Após o falecimento, o herdeiro, mediante constatação, 

verificou quantidade menor daquela declarada. Contudo, pode-se sopesar 

a hipótese de ter o próprio falecido, durante vida, praticado atos de venda 

dos semoventes, ou até mesmo considerar o perecimento destes durante 

o interstício.

Portanto, em razão da insuficiência probatória para a conclusão de 

sonegação de bens do espólio pela inventariante, não procede o 

requerimento de perda do direito pela inventariante sobre o bem; 

restituição; além de outros que possuem relação com a alegada 

sonegação.

No que tange à remoção da inventariante, há sentença que resolve o 

mérito proferida em incidente de remoção, apensos a estes autos, que 

prejudica tal pedido.

Atinente ao veículo da marca Chevrolet, modelo Monza, inexistem 

documentos, ou outros elementos acostados nos autos que comprovem 

as alegações do impugnante, sendo, portanto, improcedentes os pedidos 
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relacionados.

Concernente ao trator de marca CTB, modelo 2105, ano de 1998, em autos 

de embargos de terceiros, apensos a estes, prolatou-se sentença 

resolutiva de mérito que prejudica o pedido.

Quanto ao bem imóvel adquirido pela inventariante, o impugnante insinua 

que seria proveniente da venda dos semoventes sonegados por esta, 

porém não há elementos probatórios suficientes a comprovar a conduta 

alegada, como já analisado anteriormente e, nem mesmo, de que o imóvel é 

proveito desta conduta, sendo a alegação isolada e infundada, portanto, 

improcedente os pedidos relacionados a mera especulação.

Acerca do pleito de autorização à venda de gado, resta prejudicado em 

consequência da decisão proferida nos autos apensos de incidente de 

remoção de inventariante.

Intimem-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Às providências.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180238 Nr: 2192-23.2014.811.0004

 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: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ester Alves da Silva, Espólio de 

Antonio Saboia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catarina Neto Araujo - 

OAB:208460/SP, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catarina Neto Araujo - 

OAB:208460/SP

 Vistos.

Trata-se de ação de inventário proposta por Luiz Carlos da Silva, nomeado 

a inventariante, em razão do falecimento de Ester Alves da Silva e Antonio 

Sabóia da Silva, cujo espólio consiste em um único bem a inventariar, não 

deixando os falecidos declarações de última vontade.

Primeiras declarações prestadas à fls. 92, em que atribui ao bem imóvel a 

ser inventariado, à época, o valor de R$81.682,91 (oitenta e um mil 

seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos).

É o relatório do necessário.

Primeiramente, torna-se importante tecer breves considerações.

O Código de Processo Civil estatui duas modalidade de arrolamento: i) o 

sumário, regulado pelos artigos 659 e 663, aplicável quando a partilha é 

celebrada entre partes capazes; e ii) o comum, disciplinado pelo artigo 

664, aplicável quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a um 

mil vezes o salário mínimo.

Ao contrário do que se verifica no arrolamento sumário, o comum não há a 

necessidade de que as partes sejam capazes ou de que haja consenso 

acerca da partilha, bastando que o valor dos bens não ultrapasse a um mil 

salários mínimos.

No arrolamento comum, também diferentemente do que se dispõe acerca 

do inventário sumário, há previsão expressa de que o julgamento da 

partilha deve ser precedido da quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio, de acordo com o § 5º do artigo 664 do Código de Processo Civil.

Cumpre igualmente esclarecer que, em observância ao artigo 664, caput, 

do Código Processual Civil, quando o valor dos bens do espólio não 

ultrapassar um mil salários mínimos, a adoção do arrolamento comum é 

impositiva, isto é, independe da vontade das partes e não pode ser 

negligenciado pelo juízo.

Significa dizer que o procedimento simplificado é cogente quando 

preenchidos os requisitos do artigo 664, do Código de Processo Civil. 

Assim, os herdeiros não podem optar pelo procedimento mais amplo do 

inventário.

No vertente caso, em que o único bem do espólio foi avaliado em 

R$81.682,91, em primeiras declarações, de fls. 92/98, e em auto de 

avaliação, de fls. 215, em R$180.000,00, torna-se imperativa a adoção do 

arrolamento comum e, por conseguinte, necessária a quitação dos tributos 

antes da partilha, que também se dá o processamento do lançamento e 

recolhimento do imposto de transmissão administrativamente.

Portanto, converto o inventário em arrolamento comum, previsto no artigo 

664 do Código de Processo Civil, por ser o procedimento simplificado 

cogente.

Venha aos autos comprovante de quitação do imposto de transmissão, 

nos termos do § 5º, do artigo 664, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 217345 Nr: 1243-28.2016.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herica Christina Martins Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edson Nolasco Guimarães, Edson 

Nolasco Guimarães Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Código 217345

Vistos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para a devida 

apreciação da apelação interposta, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193195 Nr: 12509-80.2014.811.0004

 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: Edson Nolasco Guimarães Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Nolasco Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 193195

Vistos.

Manifeste-se o inventariante acerca da petição de fls. 211/ss.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 158485 Nr: 11136-19.2011.811.0004

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arba Jesania Nogueira Laurindo, Aguida Janes 

Nogueira Laurindo Santana, Loide Nogueira Laurindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zoraide Vicente Braz Lourindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Deive Amaral Guimarães Pessoa - OAB:, Eromar 

Barbosa Belém - OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Vistos.

Trata-se de incidente de remoção de inventariante, com tutela antecipada.

Narra as requerentes que a inventariante, ora requerida, não tem cumprido 

suas obrigações legais. Aduz que o de cujus era empregado da Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus e que, quando ainda em vida, ingressou 

com uma ação judicial na Justiça do Trabalho pleiteando direitos 

trabalhistas. Entretanto, ante do deslinde da ação veio a óbito.
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Alegam que em despacho saneador naquele processo foi determinado 

que a inventariante regularizasse o polo ativo. Todavia, por pertencer a 

mesma instituição religiosa restou omissa quanto ao despacho saneador.

 Dessa forma, por entenderem que a inventariante não está promovendo 

as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos (art. 995, IV 

do CPC/73), requerem sua destituição.

A inicial foi recebia a fl. 39, oportunidade em que foi indeferida a tutela 

antecipada.

Intimada para defender-se, a ré permaneceu inerte.

As partes foram intimadas para produzir provas, contudo, ambas 

mantiveram-se inerte.

 É o relatório.

O desatendimento das obrigações pela inventariante, em processo de 

inventário, enseja sua remoção, com a consequente nomeação de outro 

herdeiro – observada a ordem estabelecida no artigo 617 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no artigo 622.

A inventariante, no vertente caso, intimada para defender-se, manteve-se 

silente. Considerada revel, assim, presume-se verdadeiras as alegações 

de fato formulada pelas autoras, de modo que a sua remoção do cargo de 

inventariante se torna necessária.

Sendo assim, julgo procedente o pedido contido na inicial para destituir 

Zoraide Vicente Braz Lourindo do cargo de inventariante nos autos de 

inventário de código 97159 e nomear Águida Janes Nogueira Laurindo 

Santana ao respectivo cargo, independentemente de termo.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a ré em custas processuais e honorários advocatícios fixado em 

10% (dez por cento) do valor do espólio.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, certifiquem-se o cumprimento de todas as 

determinações e arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Barra do Garças/MT, 17 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202088 Nr: 5001-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASBdF, NCBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenir Pinto da Silva - 

OAB:MT 12.658

 Código 202088

Vistos.

Defiro a suspensão da execução pelo prazo indicado pela exequente. 

Transcorrido o prazo, intime-a para dar prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184024 Nr: 5501-52.2014.811.0004

 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: Grazielly Carneiro Santana, Pedro Filho Carneiro 

Santana, Graziane Carneiro Santana, Felipe Augusto Carrijo Santana, 

Vinicius Carrijo Santana, Claudia Rosa Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro Ribeiro Santana Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 184024

Vistos.

Intime a inventariante a proceder às últimas declarações, oportunidade em 

que poderá emendar, aditar ou completar as primeiras declarações, 

conforme prescreve o artigo 636 do Código de Processo Civil.

Após, intime os herdeiros para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 06 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273023 Nr: 2960-07.2018.811.0004

 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: Magna Rodrigues dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grasielly Bessa Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT, LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE - 

OAB:6.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO da Requerente, para no prazo de 05(cinco) 

dias, informar nos autos, dados necessários para expedição de 

documentos à EMPRESA ALENCAR SOARES FILHO, bem como do 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261440 Nr: 13893-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Lima Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 13893-73.2017.811.0004 – Código 261440

Vistos.

Cite, para os termos do inventário e da partilha, os herdeiros e os 

legatários e intime a Fazenda Pública, conforme art. 626, do CPC, para 

que, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se 

sobre as primeiras declarações.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257739 Nr: 11303-26.2017.811.0004

 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: VNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 Processo 11303-26.2017.811.0004 – Código 257739

SENTENÇA

Vistos.

A ação é proposta por Valdemir Nunes de Souza em face de Maria 

Marlene de Oliveira, com pedido de exoneração de alimentos - fixados em 

um salário mínimo, todavia descontados em folha a importância de 1,5 (um 

e meio) salários mínimos -, que baseia-se na autonomia financeira da ré 

pelo percebimento de aluguéis de bens imóveis de sua propriedade, na 

importância de R$2.000,00 (dois mil reais); por ter estado a ré, entre 

julho/2013 a maio/2015, empregada em regime celetista, registrada em 

CTPS; por já haver tempo suficiente à reinserção da ré ao mercado de 

trabalho; e, ainda, por ter o autor sofrido abatimento de sua renda mensal 

em razão da aposentadoria.

A parte ré, às fls. 70, contesta os pedidos autorais, requerendo a sua 
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improcedência, uma vez que, em síntese, o valor dos aluguéis percebidos 

é de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais); nunca trabalhou; que é 

pessoa idosa, atualmente, possuindo 54 (cinquenta e quatro) anos de 

idade; e sofre por problemas de saúde.

Em impugnação, em suma, a parte autora rebate os argumentos da ré. 

Alega que não se trata a ré de pessoa idosa, em conformidade com a Lei 

nº 10.741/2003 e dados extraídos do IBGE. Também, que as doenças que 

acometem a ré não são incapacitantes e não lhe asseguram direito à 

concessão de aposentadoria por invalidez. Ademais, afirma que o 

encargo de prestar alimentos deve ser transmitido aos filhos da parte ré.

É o sucinto relatório.

Sabe-se que a prestação alimentícia possui finalidade de garantir aos 

alimentados a satisfação de suas necessidades básicas, como 

alimentação, vestuário, lazer, educação, higiene, saúde e outros.

No entanto, na fixação da pensão alimentícia, além das necessidades do 

alimentado, deve ser analisada, também, a capacidade de quem os 

proverá, de modo que o dever de prestar alimentos está condicionado ao 

binômio necessidade/possibilidade.

Feitas tais considerações, o artigo 1.699 do Código Civil estabelece que, 

fixados os alimentos, se sobrevier mudança na situação financeira de 

quem os supre ou de quem os recebe, poderá o interessado reclamar, 

conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do 

encargo.

Assim, ao ajuizar a demanda, o autor pretendeu a exoneração da 

obrigação de alimentar sob o argumento de não possuir mais as mesmas 

condições financeiras para pagar a pensão alimentícia fixada, além de que 

a ré não a necessita, haja vista que percebe rendimentos provenientes de 

aluguéis. Por outro lado, a ré alega estar em idade avançada, com 

problemas de saúde e, em razão disso, não possui condições para o 

trabalho.

Da leitura dos autos, tem-se que as partes se separaram em setembro de 

2007, ou seja, há 11 (onze) anos. Logo, se atualmente a ré conta com 54 

(cinquenta e quatro) anos de idade, quando da sua separação contava 

com 43 (quarenta e três) anos, de modo que detinha condições de se 

inserir novamente no mercado de trabalho, porém, assim não procedeu a 

ré.

Importante esclarecer que a obrigação de prestar alimentos para 

ex-cônjuge ou ex-companheiro não pode ser perpétua, sob a pena de se 

configurar penalidade, o que não se admite. Ademais, é dever de cada um 

envidar esforços para a manutenção de sua própria subsistência, não 

devendo prestigiar o ócio de qualquer uma das partes em prejuízo da 

outra.

Sendo assim, no que diz respeito à necessidade da ré, percebe-se dos 

autos, inclusive afirmado por esta, que é proprietária de bem imóvel 

destinado a fins comerciais, do qual percebe valores provenientes de 

aluguéis.

Quanto à capacidade para o trabalho, não há comprovação no caderno 

processual de que as doenças que acometem a ré incapacite-a para a 

realização de qualquer atividade laboral. O fato de possuir doenças não 

presume a incapacidade para o labor, seja total ou parcialmente, 

temporário ou permanente.

A alegação de possuir a ré idade avançada, sendo pessoa idosa, não 

procede. Isso porque, com a vigência da Lei nº 10.741/03, a pessoa, para 

ser considerada idosa, tem que se enquadrar no conceito ali estabelecido.

Por outro lado, no tocante a possibilidade do alimentante, na oportunidade 

em que foi proferida a sentença que fixou os alimentos, o autor exercia a 

função de Tenente da Policia Militar, na ativa. No entanto, com a reforma, 

alega que houve a redução de seus rendimentos.

Apesar de o autor juntar às fls. 52 comprovante de rendimentos, o 

documento não demonstra a alegada redução de seus proventos sofrida 

em razão da reforma.

Portanto, diante das provas produzidas no feito e pelas razões acima 

explanadas, que apesar de a ré perceber rendimentos provenientes de 

aluguéis, não comprovar a incapacidade para o labor e, também, não ser 

considerada pessoa idosa na forma da lei, não há como exonerar por 

completo o encargo alimentar do autor, sob a pena de levar a ré, em razão 

de sua inexperiência profissional, à condição de miserabilidade e 

abandono. No entanto, comporta-se a adequação da pensão alimentícia, 

reduzindo-a a meio salário mínimo.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para 

reduzir a meio salário mínimo a obrigação alimentar do autor à ré Maria 

Marlene de Oliveira. Consequentemente, julgo extinto o feito com resolução 

do mérito, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência maior para a parte ré, condeno-a ao 

pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios fixados em 

10% (dez por cento) do valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200136 Nr: 3837-49.2015.811.0004

 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: Joelmar Nicodemos Peres Varjão, Maria Honória Varjão, 

Malba Thania Alves Varjão, Jose de Arimateia Peres Varjão, Valdon 

Varjão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdon Varjão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 Código 200136

Vistos.

Intime-se o inventariante a se manifestar acerca da petição de fls. 

137/138.

Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral do Estado, conforme 

requerimento de fls.121.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 68518 Nr: 2024-65.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLBM, AVBM, KBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar nos autos, no prazo 

de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258562 Nr: 11856-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cory Gomes Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Atemy Ramos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1856-73.2017.811.0004 – Código 258562

Vistos.

Certifique-se acerca da intimação das partes para fins do artigo 627 do 

Código de Processo Civil.

Promova-se o inventariante as correções indicadas pela Fazenda Pública 

às fls. 146.
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Após, em razão do transcurso do prazo sem impugnações em havendo a 

intimação de todos os herdeiros, assim como efetuada a correção pelo 

inventariante, proceda-se às últimas declarações.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160992 Nr: 1779-78.2012.811.0004

 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: Maicon Nunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Claudeir Pereira Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz 

Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1779-78.2012.811.0004 - Código 160992

Vistos.

Trata-se de ação de inventário proposta por Margarida Dias Pereira do 

Amaral em razão do falecimento de seu filho Claudeir Pereira Amaral.

Às fls. 45/47 veio aos autos sentença transitada em julgado que 

reconheceu a paternidade do falecido em relação à Maicon Nunes de 

Oliveira, figurando este como único herdeiro do espólio e, 

consequentemente, nomeado a inventariante.

Em decisão prolatada às fls. 60, determinou-se a avaliação dos bens a 

serem inventariados; a intimação da Fazenda Pública; e a apresentação 

pelo inventariante de certidões negativas de débitos fiscais.

Em petição de fls. 70/71, o inventariante informa o não conhecimento da 

localidade de alguns bens do espólio a serem avaliados e, por esse 

motivo, renuncia-os. Ademais, reitera os pedidos contidos às fls. 31/32 e 

requer a adjudicação do bem de item ‘a’.

É o sucinto relatório.

Em razão do desconhecimento da localidade dos bens descritos aos itens 

‘b’ e ‘d’ das primeiras declarações e ante a ausência de comprovação 

quanto à suas existências, homologo a renúncia pelo herdeiro manifestada 

às fls. 70/71.

Quanto aos pedidos constantes às fls. 31/32, reiterados no petitório retro, 

defiro-os, devendo a Serventia proceder conforme o requerido.

Atinente à adjudicação do item ‘a’ das primeiras declarações, postergo sua 

análise a momento posterior à resposta dos ofícios às instituições 

financeiras, oportunidade em que será homologada a adjudicação da 

totalidade dos bens do espólio.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168502 Nr: 167-71.2013.811.0004

 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: JOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdNFNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Atallah - OAB:18558 

OABMT, Karla Adriana Schaerfer da Silva - OAB:MT 14.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar nos autos, no prazo 

de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286676 Nr: 11021-51.2018.811.0004

 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: Josiel Tavares Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 11021-51.2018.811.0004 - Código 286676

Vistos.

Trata-se de procedimento de alvará judicial, conforme Lei nº 6.858/80 e 

artigo 666 do Código de Processo Civil, cujo requerente, Josiel Tavares 

Aquino, pleiteia o levantamento dos valores depositados em contas de 

instituições bancárias, de titularidade de Joseni Pereira Aquino, falecida.

Tendo em vista a declarada hipossuficiência financeira do requerente, 

defiro a gratuidade da justiça.

Oficie à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil, ao Bradesco, ao 

Itaú, à Sicredi e à Sicoob para que informem se há valores constantes na 

conta de titularidade de Joseni Pereira Aquino, a quantia, bem como a que 

títulos foram depositados.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276935 Nr: 5373-90.2018.811.0004

 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: MHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabelle de Baptista - OAB:MT 

19.065, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, Núcleo de Prática 

Jurídica - Universidade Federal de Mato Grosso - OAB:, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandra Negri - 

OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, 

Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Ribeiro da Silva - 

OAB:32278

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, prazo QUINZE dias, querendo 

apresentar impugnação à contestação de fls. 71/82.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235973 Nr: 13405-55.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DDBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Milene Pereira Silva - 

OAB:OAB/MT22275/O, Nubbia Camila Nunes Paiva - OAB:22484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Processo 13405-55.2016.811.0004 - Código 235973

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela exequente Diva 

Duarte Bispo dos Santos em face de Vilmar Felizardo dos Santos.

Ás fls. 182 efetuou-se a penhora online de ativos em conta bancária do 

executado na integralidade do valor exequendo (fls. 178), sendo, 

posteriormente, expedido alvará de levantamento à exequente.

É o relatório de necessário.

Considerando que o processo de execução cumpriu o seu objetivo, julgo-o 

extinto em virtude do pagamento, com amparo no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Promovam-se as baixas e anotações de costume.

Custas pelo executado.

Sem condenação a honorários advocatícios.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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Barra do Garças/MT, 11 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 81166 Nr: 4509-04.2008.811.0004

 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: Solange Margarete Betassa Ferdinandes, Lourena 

Neves Rodrigues, Paulla Vitória Rodrigues, Ana Paula Bettazza 

Ferdinandez, Pedro Henrique Bettazza Ferdinandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Porcel Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albertino Antônio Gomes - 

OAB:2342, Clóvis Barros Marques - OAB:MT 3579, Edival Joaquim 

de Alencar - OAB:4919/OAB, JOAQUIM CARMO DE OLIVEIRA - 

OAB:13862/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar nos autos, no prazo 

de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227570 Nr: 7407-09.2016.811.0004

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Menegon Beluci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalina Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODNEY RUDY CAMILO BORDINI 

- OAB:243591, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 7407-09.2016.811.0004 - Código 227570

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de incidente de remoção de inventariante, com fundamento no 

inciso V, do artigo 622, do Código de Processo Civil, promovido por Thiago 

Menegon Beluci em face da inventariante Rosalina Almeida.

Foi nomeada, a princípio, a Sra. Rosalina Almeida como inventariante. 

Entretanto, alega o autor que a ré ocultou bens do espólio, requerendo, 

portanto, a remoção desta e, consequentemente, a sua nomeação a 

inventariante.

Intimada para defender-se, a ré permaneceu inerte.

É o sucinto relatório.

O desatendimento das obrigações pela inventariante, em processo de 

inventário, enseja a sua remoção, com a consequente nomeação de outro 

herdeiro - observada a ordem estabelecida no artigo 617 Código 

Processual Civil - com fundamento no artigo 622.

 A inventariante, no vertente caso, intimada para defender-se, manteve-se 

silente. Considerada revel, assim, presume-se verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor, de modo que a sua remoção do cargo de 

inventariante se torna necessária.

Sendo assim, julgo procedente o pedido contido na inicial, para destituir 

Rosalina Almeida do cargo de inventariante e nomear, por consequência, o 

Sr. Thiago Menegon Beluci ao respectivo cargo, independente de termo.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a ré em custos processuais e honorários advocatícios fixados 

em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Os demais pedidos são objeto de ação própria, uma vez que se tratam os 

autos de incidente de remoção.

Após o trânsito em julgado, certifique-se o cumprimento de todas as 

determinações e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 24454 Nr: 3160-10.2001.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Lyra dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orfileno Borges Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de interdição ajuizada por LUIZA LYRA DOS ANJOS 

em face de ORFILENO BORGES LIRA. A irmã do requerido, a qual estava 

exercendo a curatela deste, veio a falecer de acordo com certidão de 

óbito constante em fl. 91, por isso o irmão do interditado veio aos autos 

pedir o desarquivamento, e a nomeação como novo curador do requerido.

2. Instado, o Ministério Público se manifestou favorável a nomeação do 

irmão Alcy Borges Lira como novo curador do interditado.

3. Após, vieram-me os autos conclusos para decisão.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Devido a certidão ministerial favorável a nomeação do irmão como 

curador, constante em fl. 96/97, em acordo com o art. 747, II, do CPC, e 

devido ao falecimento da curadora anteriormente nomeada, NOMEIO para 

o encargo de curador ALCY BORGES LIRA, com os encargos do art. 757, 

CPC.

6. Após arquivem-se os autos.

Barra do Garças-MT, 17 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269178 Nr: 437-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGFdS, Deusimar Fernandes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veronides Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Pamella 

Gabriela Fernandes de Souza, menor impúbere, representada por sua 

genitora Deusimar Fernandes Nunes, em face de Veronides Maria dos 

Santos.

 Inicialmente, reconheço a incapacidade civil e processual da menor 

Pamella Gabriela Fernandes de Souza para a prática de atos processuais, 

celebração de acordo, desassistida de sua representante.

 Dessa forma, declaro nula a proposta de acordo firmada entre a menor 

exequente e a executada, tendo em vista que tal proposta prejudica os 

direitos da menor, nos termos do art. 4° do Código Civil.

 Defiro o pedido de informações acerca da existência de ativos 

financeiros em nome dos executados, conforme extrato em anexo retirado 

do sistema BACENJUD.

 Entretanto, considerando que o total encontrado sequer custeia as 

providências burocráticas da execução, desbloqueio o valor de R$18,56. 

Assim, reputo não haver valores consideráveis para bloqueio.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se a parte exequente 

para se manifestar indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o 

que entender de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 13 de setembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239153 Nr: 15604-50.2016.811.0004

 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
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 PARTE AUTORA: Rosalia Ferreira de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Agnaldo Angelo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de consulta via sistema RENAJUD e BACENJUD.

Quanto aos bens encontrados, conforme extrato em anexo, abra-se vista 

a inventariante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Determino que o Srº Meirinho promova avaliação judicial dos bens 

pertencentes ao espólio, nos termos do art. 630 caput, do CPC.

Em seguida, cumprido o item anterior, intimem-se os herdeiros e a Fazenda 

Pública nos três níveis para, no prazo legal, manifestarem-se sobre os 

valores atribuídos na avaliação.

Após, intime-se a inventariante para, promover a quitação do ITCMD e 

apresentar certidão negativa de débitos fiscais nos três níveis 

fazendários.

Barra do Garças, 13 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 62185 Nr: 5334-16.2006.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anália Rabelo Montes Elias, Carlos Henrique Fernandes, 

Luciana Fernandes Rabelo, Fernanda Cristine Rabelo Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro Fernandes Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes Rabêlo - 

OAB:9.031-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar a OS Formais de Partilha 

expedidos nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264868 Nr: 16097-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aracema Maria de Souza, Gercilene Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gercino Alves de Souza, Gercimar 

Alves da Cruz, Gersirley Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 

21.080, Núcleo de Prática Jurídica - Cathedral - OAB:, ROSIMEIRE 

CRISTINA ANDREOTTI - OAB:24.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 207380 Nr: 7962-60.2015.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Edson Nolasco Guimarães, Edson Nolasco 

Guimarães Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 207380

Vistos.

Defiro o pedido retro, devendo proceder-se conforme o requerido.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 41784 Nr: 1458-24.2004.811.0004

 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: Rosilene Mendes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Getúlio Vargas de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1458-24.2004.811.0004 – Código 41784

Vistos.

Em análise dos autos, observa-se que até o momento a inventariante não 

prestou as primeiras declarações, embora determinado por duas vezes 

consecutivas pelo juízo em razão de sua imprescindibilidade para o 

deslinde da ação de inventário.

Portanto, para o regular processamento da ação, proceda-se a 

inventariante às primeiras declarações em 20 (vinte) dias, de modo que, 

somente após, serão intimados e ouvidos os herdeiros.

Em caso de não atendimento no prazo estipulado, façam os autos 

conclusos para extinção.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256452 Nr: 10522-04.2017.811.0004

 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: Thamires Ribeiro Wanderley

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cléia Moreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 Código 256452

Vistos.

Intime a herdeira Cléia Moreira de Sousa a se manifestar se concorda ou 

não com a condição exposta na petição de fls. 121/122.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de setembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92375 Nr: 6209-78.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Líder Auto Peças Ltda, Jani Glorinha Opolski 

Petterle, Nilza Gema Opolski, Terezinha Opolski Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LÍDER AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ: 

02786166000100, atualmente em local incerto e não sabido JANI 

GLORINHA OPOLSKI PETTERLE, Cpf: 87946262191, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido NILZA GEMA OPOLSKI, Cpf: 

70773475168, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

TEREZINHA OPOLSKI MEDEIROS, Cpf: 51443503991. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/09/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de LÍDER AUTO PEÇAS LTDA, 

JANI GLORINHA OPOLSKI PETTERLEE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 

20091363. DATA DE INSCRIÇÃO CDA: 20.03.2009. Infração: Falta de 

Recolhimento - ICMS Estimativa. Descrição Infração: Deixou de recolher 

e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulamentares, lançado por 

estimativa. Valor calculado em 05.06.2018: R$10.646,40., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1363/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/03/2009

 - Valor Total: R$11.711,04 - Valor Atualizado: R$10.646,40 - Valor 

Honorários: R$1.064,64

Despacho/Decisão: Vistos. 1.Considerando o pedido da parte autora 

emanado às fls. 79, DETERMINO a citação editalícia dos Executados, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme 256, II, do CPC/2015.2.Transcorrido o 

prazo assinalado sem manifestação dos executados, NOMEIO desde já 

Defensoria Pública desta comarca para, na qualidade de curador especial, 

apresentar defesa no prazo legal, com fundamento no artigo 72, II, 

CPC/2015.3.Manifestando-se a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, querer os atos necessários ao 

deslinde da ação, sob pena de extinção, conforme art. 485, III, do 

CPC/2015.4.Após, voltem-me conclusos para análise.5.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

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, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 18 de setembro de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153501 Nr: 4795-74.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alves & Assunção Comercio de Materias Para 

Construção Ltda, Divino Alves da Silva, Aline Assunção Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIVINO ALVES DA SILVA, Cpf: 

18112617104, Rg: 0.421.004-2, Filiação: Francisco José da Silva e 

Geralda Alves da Silva, data de nascimento: 22/11/1960, brasileiro(a), 

natural de Caiapônia-GO, casado(a), construtor/empresário, Telefone 

9627-1110/9627-1110. 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: 25/05/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT em face de ALVES & 

ASSUNÇÃO COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 

DIVINO ALVES DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ISSQN REFERENTE AOS MESES DE EXERCÍCIOS DE 

2006 E 2007. notificação nº 1285/2011, de 06.04.2011., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0/0.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/04/2011

 - Valor Total: R$11.466,79 - Valor Atualizado: R$10.424,35 - Valor 

Honorários: R$1.042,44

Despacho/Decisão: VISTOS.1. Defiro o pedido retro.2. Promova-se a 

citação do executado, nos termos do art. 256, II e seguintes do 

CPC.3.Transcorrido o prazo do edital, voltem-me conclusos.Cite-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de setembro de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37062 Nr: 1247-22.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Fermanian Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DA FAZENDA 

PUBLICA MUNICIPAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 1247-22.2003.811.0004, 

Protocolo 37062, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164709 Nr: 6541-40.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renav Tratores e Peças Ltda, João Luiz 

Betica, Hélcio Ferreira da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENAV TRATORES E PEÇAS LTDA, 

CNPJ: 24700338000114. 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: 06/08/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de RENAV TRATORES E PEÇAS 

LTDA, JOÃO LUIZ BETICAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Certidão de Dívida Ativa nº 20122431, gerada por 

falta de recolhimento - ICMS garantido integral. Descriçção de infração: 

Falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor, nos prazos 
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regulamentares, do ICMS garantido integral, devido pela entrada de 

mercadorias do Estado de Mato Grosso provenientes de outras Unidades 

da Federação. Valor da dívida: R$ 9.613,03 - atualizado em 20.04.2018., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20122431/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$10.574,32 - Valor Atualizado: R$9.613,02 - Valor 

Honorários: R$961,30

Despacho/Decisão: VISTOS.1. Defiro o pedido retro.2. Proceda-se a 

penhora sobre determinada importância eventualmente encontrada nas 

contas ou aplicações financeiras da parte executada João Luiz Betica, por 

meio do sistema online – BACENJUD, até o limite do crédito objeto da 

presente ação.3. Após, se frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, 

nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, promova-se a liberação de 

eventual indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para 

ambas as partes, também a transferência para a conta judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.4. Caso seja o bloqueio seja infrutífero, 

intime-se o exequente em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 

30 dias.5. Promova-se a citação por edital da empresa Renav Tratores e 

Peças Ltda. e citação de Hélcio Ferreira da Cunha, via Carta Registrada, 

conforme fl. 56, para, querendo, em 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta.5. Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos.Citem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de setembro de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167005 Nr: 9621-12.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. R. de Siqueira Me, Luiz Carlos Rodrigues 

de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. C. R. DE SIQUEIRA ME, CNPJ: 

24697856000126 e atualmente em local incerto e não sabido LUIZ 

CARLOS RODRIGUES DE SIQUEIRA, Cpf: 39705978115, Rg: 

1.753.634-2ªvia, Filiação: Aluiz Rodrigues de Siqueira e Iraci Alexandre de 

Siqueira, data de nascimento: 02/08/1967, natural de Goiânia-GO, 

casado(a), comerciante, Telefone 066 3499-1219. 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: 06/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de L. C. R. DE SIQUEIRA ME e 

LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SIQUEIRA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de relativo à Certidão de Dívida Ativa nº 20129893, 

gerada por falta de recolhimento do ITCD, vez que deixou de recolher, nos 

prazos regulamentares (Omisso no Recolhimento) o ITCD, inclusive dos 

bens sonegados na declaração inicial., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20129893/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/09/2012

 - Valor Total: R$21.593,13 - Valor Atualizado: R$19.630,12 - Valor 

Honorários: R$1.963,01

Despacho/Decisão: PROCESSO CÓD. 167005Vistos.Tendo em vista que a 

parte executada não foi encontrada para sua citação pessoal, apesar das 

diversas diligências realizadas, defiro o pedido retro e determino sua 

citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 8º, 

IV, da Lei 6.830/80. Após o prazo da citação editalícia, abra-se vista ao 

autor para manifestação.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Barra do 

Garças/MT, 26 de abril de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ 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, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de setembro de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248836 Nr: 5438-22.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Berçario Balão Magico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BERÇARIO BALÃO MAGICO LTDA, CNPJ: 

00959846000153. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/04/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de BERÇARIO BALÃO MAGICO 

LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Certidão de 

Dívida Ativa - CDA, nº 20171830, gerada pela falta de recolhimento da 

taxa de segurança contra incêndio - TACIN. Deixou de recolher e/ou 

recolheu a menor a taxa de segurança contra incêncio - TACIN, no(s) 

prazo(s) regulamentar(s). Valor R$ 31.133,53 - em 07.11.2017., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20171830/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/01/2017

 - Valor Total: R$34.246,88 - Valor Atualizado: R$31.133,53 - Valor 

Honorários: R$3.113,35

Despacho/Decisão: PROCESSO CÓD. 248836Vistos.Tendo em vista que a 

parte executada não foi encontrada para sua citação pessoal, apesar das 

diligências realizadas, defiro o pedido retro e determino sua citação por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 8º, IV, da Lei 

6.830/80. Após o prazo da citação editalícia, abra-se vista ao autor para 

manifestação.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 

09 de maio de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARI JUIZ 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, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de setembro de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 102535 Nr: 7539-76.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Interrogação Indústria e Comércio de 

Confecções Ltda, Daes Said Haj Abdallah Awwad, Faruk Said Haj 

Abdallah Iah Awwad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:02

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INTERROGAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 37390945000177, atualmente em local 

incerto e não sabido DAES SAID HAJ ABDALLAH AWWAD, Cpf: 

00461750163, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

FARUK SAID HAJ ABDALLAH IAH AWWAD, Cpf: 32426690100, Rg: 

3.604.513, Filiação: Said Haj Abdallah Awwad e Alia Hussein Muhamad 

Zik, data de nascimento: 09/06/1956, brasileiro(a), natural de Brasília-DF, 

casado(a), empresário, Telefone 64-3636-6023. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de INTERROGAÇÃO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, DAES SAID HAJ ABDALLAH 

AWWADE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Certidão de Dívida Ativa nº 20095967, gerada por falta de recolhimento 

- ICMS garantido integral. Descrição da Infração: Falta de recolhimento 

e/ou recolhimento a menor, nos prazos regulamentares , do ICMS 

garantido integral, devido pela entrada de mercadorias no estado de Mato 

Grosso provenientes de outras Unidades da Federação. Valor da dívida: 

R$ 43.229,43 - atualizada em 09.01.2018., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0/0.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/11/2009

 - Valor Total: R$44.229,43 - Valor Atualizado: R$43.229,43 - Valor 

Honorários: R$1.000,00

Despacho/Decisão: VISTOS.Diante das frutadas tentativas de citação da 

parte executada, defiro a citação por edital. Cumpra-se.

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, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de setembro de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166972 Nr: 9585-67.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Megapan Alimentos Ltda, João Bosco Pinto 

Guirra, Tânia Ferreira da Silva Leal, Valdeson Pinto Guirra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, GEYSA LAURA GOMES SILVA - 

OAB:14578

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MEGAPAN ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 

05626652000150, atualmente em local incerto e não sabido JOÃO BOSCO 

PINTO GUIRRA, Cpf: 36262579168, Rg: 532.248, Filiação: José Pinto Guirra 

e Elenita Maria Guirra, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, Telefone 66 

3401-5486 e atualmente em local incerto e não sabido VALDESON PINTO 

GUIRRA, Cpf: 48779768172, Rg: 750.171, Filiação: José Pinto Guirra e 

Helenita Maria Guirra, data de nascimento: 10/01/1970, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), balconista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MEGAPAN ALIMENTOS LTDA, 

JOÃO BOSCO PINTO GUIRRAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 20128356, gerada 

pela falta de recolhimento - ICMS garantido integral, face a seguinte 

infração: falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor, nos prazos 

regulamentares, do ICMS garantido integral, devido pela entrada de 

mercadorias no Estado de Mato Grosso provenientes de outras unidades 

da federação., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20128356/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/08/2012

 - Valor Total: R$310.307,30 - Valor Atualizado: R$282.097,60 - Valor 

Honorários: R$28.209,76

Despacho/Decisão: VISTOS.Diante das tentativas infrutíferas de citação 

da parte executada, defiro a citação por edital.Cumpra-se.

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, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de setembro de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188483 Nr: 9066-24.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Somat Sociedade de Armazens Gerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SOMAT SOCIEDADE DE ARMAZENS 

GERAIS LTDA, CNPJ: 01329838000196. 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: 03/09/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT em face de SOMAT SOCIEDADE 

DE ARMAZENS GERAIS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de I. P. T. U. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, CONCERNENTE 

AO LOTE 14, DA QUADRA 109, RUA SENADOR VALDON VARJÃO , 

BAIRRO JARDIM NOVA BARRA, BARRA DO GARÇAS-MT, CERTIDÃO DE 
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DÍVIDA ATIVA Nº 174571, LIVRO Nº 18, FOLHA Nº 258, VALOR DE R$ 

13.845,53, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

174571/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/01/2013

 - Valor Total: R$15.230,08 - Valor Atualizado: R$13.845,53 - Valor 

Honorários: R$1.384,55

Despacho/Decisão: Vistos. Diante das infrutíferas tentativas de citação da 

executada, defiro a citação por edital.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 19 de setembro de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284997 Nr: 10085-26.2018.811.0004

 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: Christian Souza Barbosa de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Alessandro Borges 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada. NOTIFIQUE-SE a autoridade 

apontada como coatora para prestar informações, no prazo de 10 dias. 

Intime-se o representante do Ministério Público para, querendo, opinar 

sobre o feito, dentro do prazo improrrogável de 10 dias, com espeque no 

art. 12, caput, da Lei n. 12.016/2009. Após o decurso dos prazos 

encimados, com ou sem as respectivas informações e manifestações, 

venham-me os autos conclusos para decisão, conforme previsto no art. 

12, parágrafo único, da já referida Lei n. 12.016/2009.Às providências. 

Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 18 de setembro 

de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 61732 Nr: 4822-33.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRICILA CABRAL C. CARVALHO & CIA LTDA, 

Ana Messias de Almeida, Leonardo Almeida Carvalho, Pricila Cabral 

Coelho Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente exceção, pois seus fundamentos não podem 

ser acolhidos, conforme restou demonstrado linhas atrás.As custas 

eventualmente acrescidas pelo incidente serão suportadas pelos 

excipientes/ executados.Deixo de condenar em honorários. Decorrido o 

prazo para a interposição de eventuais recursos, intime-se o exequente 

para que requeira o que de direito em cinco dias.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279352 Nr: 6817-61.2018.811.0004

 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: Hugo O. Silva & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Construtora e Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229476 Nr: 8743-48.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTRATÉGIA AUDITORIA E ASSESSORIA - EPP, Vera 

Lucia de Souza Correa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA RIBEIRO DE FREITAS - 

OAB:18069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283342 Nr: 9109-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLSB, MJSB, SdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joicy Soares Borges Tibério - 

OAB:24924/MT, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO, liminarmente, o pedido da parte autora quanto à concessão de 

guarda provisória dos menores, devendo tal questão ser resolvida após a 

tentativa de composição dos litigantes. Tendo em vista que a demandante 

apresentou, à fls. 14, declaração de hipossuficiência financeira, atestando 

sua condição de pobreza, na acepção jurídica do termo, presume-se, 

naturalmente, que não há como suportar dispêndios judiciais, 

compreendidos como custas e demais despesas processuais, conforme 

assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, DEFIRO a justiça gratuita à parte 

autora, em consonância com os arts. 98 e 99 do Código de Processo 

Civil.Demais pedidos, reputando-os não ser da urgência necessária para 

apreciação em tutela provisória, com decisão liminar, serão analisados em 

procedimento instrutório ou em momento posterior. Isto posto, CITE-SE o 

requerido, no endereço declinado na inicial, para integrar a relação 

processual, e, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, com 

observância das advertências legais dos arts. 335 e 344 do Código de 

Processo Civil. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem em audiência de conciliação/mediação, que ora designo 

para o dia 18 de outubro de 2018, quinta-feira, às 14h30min (horário de 

Mato Grosso), na qual as partes devem estar acompanhadas de seus 

respectivos patronos, sendo que a ausência injustificada de qualquer 

delas acarretará a aplicação de multa.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 276862 Nr: 5318-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0, Raizza Adrielly Ferreira da Silva Carvalho - OAB:20660/O 

MT

 Decisão

Autos de cód. 276862

1. Relatório

 Trata de Ação Penal distruída em desfavor do réu Jhonatan Batista 

Pereira, nascido em 19.01.1994, filho de Gilmar Batista dos Santos e 

Dalveny Pereira de Oliveira, pronunciado, em fls. 154/163, como incurso 

nas imputações do art. 121, §2º, inciso VI, §2º-A, inciso I, §7º, inciso I, c/c 

art. 14, inciso II, ambos do CP (1º fato), e art. 329, do CP ( 2º fato), c/c art. 

21, da LCP (3º fato), c/c art. 69, do CP, com as implicações do art. 5º, 

inciso III , c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06, c/c Lei nº 8.072/90.

Intimado da decisão de pronúncia em fl.180, o réu manifestou interesse em 

recorrer da decisão.

Em fls.191/197, o réu, por intermédio de defesa técnica constituída, 

apresentou razões de recurso em sentido estrito, requerendo a reforma 

da decisão de fls. 154/163, para que seja absolvido sumariamente, ou 

desclassicando para lesões leves, expedindo-se a respectivo alvará de 

soltura, ou seja concedido o direito de responder o processo em liberdade, 

adotando as medidas diversas da prisão.

Em fls.198/214, o Ministério Público apresentou as contarrazões recursais 

de recurso em sentido estrito, manifestando pelo não provimento do 

presente recurso, com a manutenção da decisão de fls.154/163, proferida 

pelo Juízo a quo, in totum, em seus exatos termos.

2. Dispositivo

a) Recebo o recurso recurso em sentido estrito interposto pelo réu 

Jhonathan Batista Pereira, em fl.182.

b) Ante a presença das razões do recurso em sentido estrito em 

fls.191/197, e as contrarrazões em fls. 198/214, remetam-se os presentes 

ao Egrégio TJMT.

Barra do Garças- MT, 19.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 280828 Nr: 7675-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique Oliveira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Decisão

Autos de cód. 280828

1. Ante ofício nº119/2018-UPA (fl.70), informando a impossibilidade do 

reeducando Bruno Henrique de Oliveira de Matos em se apresentar neste 

Juízo no dia 19.09.2018, por estar participando do ENCCEJA, redesigno 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27.09.2018, às 16h30 

(horário de MT).

2. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 19.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 164253 Nr: 6001-89.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grinie dos Santos Ishida Alves, Leonardo 

Firmino de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Decisão

Autos de cód. 164253

Cumpra-se a decisão de fl. 148, remetendo-se a ação penal à Segunda 

Vara, desta Comarca.

 Barra do Garças, 18.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 186815 Nr: 7719-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcy Alves Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Decisão

Autos de cód. 186815

 Verificando-se a publicação mencionada em fl. 335, no próprio DJE, 

detecta-se que foi escorreita, contendo a identificação da ação penal, do 

réu, do advogado, seu número de inscrição na OAB, bem como a 

finalidade da intimação.

 Diante da certidão de fl. 336, intime-se, pessoalmente, o réu, no endereço 

de fl. 311, para que apresente as alegações finais, informando que, se 

não o fizer, ser-lhe-á nomeada a Defensoria Pública.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças, 18.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 19576 Nr: 617-68.2000.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 617-68.2000.8.11.0004 (cód. 19576) 4. Do exposto, a) 

Recrudesço a condição de item ‘b’ de fl. 608-608v, fixado, em vez de 

comparecimento bimestral, o comparecimento mensal; b) Intime-se o 

reeducando, no endereço de fl. 603, para retomada imediata do 

cumprimento das condições do regime fixadas em fl. 608, com a 

modificação estabelecida acima, qual seja, comparecimento mensal; c) 

Realize-se novo cálculo: 1. Inserindo a interrupção determinada em fl. 590 

e fl. 594; 2. Atendendo-se ao disposto o item ‘1’ da decisão de fl. 608; 3. 

Incluindo a comutação de ¼ da pena remanescente existente em 

25.12.2017; Barra do Garças/MT, 19.9.2018. Douglas Bernardes Romão 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 83564 Nr: 6775-61.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Leonardo de Jesus Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 Decisão

Autos de cód. 83564

1. Homologo a desistência, pelo Ministério Público, quanto à testemunha 

José Odair Bezerra e da vítima Romildo Leite Moreno.

2. Designo o dia 06.12.2018, às 14:00 horas (MT), para interrogatório e 

para oitiva das testemunhas de defesa Elaine Cristina de Jesus Nunes, a 

ser intimada no endereço de fl.23, e Gerson Rodrigues da Silva Filho, a ser 

intimado em endereço a ser apresentado pela defesa em 05( cinco) dias.

3. Intime-se a defesa para indicar, em 05 (cinco) dias, o endereço de 

Gerson Rodrigues da silva Filho.

4. Intime-se o réu, pessoalmente, e a defesa técnica, pelo DJE.

Barra do Garças, 18.09.2018
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Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 192573 Nr: 12077-61.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiego Paulo Alves Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos cód. 192573

1. Trata-se de executivo de pena, em face de Thiego Paulo Avles Soares, 

ostentando condenação à pena de 01 (um) ano de reclusão, por infração 

ao art. 180, caput, CP, tendo inicialmente sido convertida a pena corpórea 

em restritiva de direitos. Posteriormente, houve reconversão da restritiva 

para pena corpórea em regime aberto (fl. 61).

 2. Em decisão de fl. 70, foi acolhida a justificativa.

 3. A defesa, em fls. 75-76, postula o indulto e comprova o 

comparecimento em fls. 76-78.

 4. O Ministério Público (fls. 79-80) postula a extinção da pela, pelo 

adimplemento substancial, já que falta apena um único comparecimento 

mensal em juízo, tendo o réu demonstrado boa-fé no cumprimento da 

pena.

 5. Com razão o Ministério Público. Verifico presentes os requisitos 

autorizadores da aplicação da teoria do adimplemento substancial na 

execução penal, quais sejam: (i) cumprimento expressivo das condições 

impostas diante da análise das circunstâncias judiciais favoráveis ao 

acusado; (ii) condições realizadas pelo acusado que se aproxime da 

finalidade do benefício concedido; e (iii) boa-fé objetiva no cumprimento 

das condições impostas, ou seja, até o momento do descumprimento 

analisar se o acusado ou condenado vinha agindo de forma efetiva, 

concreta, sem frustrar ou criar embaraços ao normal cumprimento das 

condições.

6. Do exposto, declaro extinta a pena. Arquive-se.

 Barra do Garças, 18.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 185874 Nr: 6994-64.2014.811.0004

 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): Rangelho Cardoso de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença Autos de cód. 185874 Incorreta a avaliação do cálculo de 

prescrição contido no item IV da decisão de fl. 49-49v, pois o prazo de 

prescrição do delito inscrito no art. 28, Lei 11.343/06, é regulado por 

norma específica, contida no art. 30, Lei 11.343/06, incidindo a regra 

speciali derogat generali. Declaro extinta a pretensão punitiva, pela 

prescrição, computada pela pena em abstrato. Arquive-se. Barra do 

Garças, 18.09.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 70059 Nr: 3487-42.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cacildo Resende de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Sentença

Autos de cód. 70059

 Acompanho o parecer ministerial (fls. 193-194). Com efeito, desde o 

abandono do cumprimento da pena (19.08.2010) até a presente data, 

expirou-se o prazo prescricional da pretensão executória, computada pelo 

montante remanescente da pena, na data do abandono do cumprimento da 

pena.

 Na consulta aos antecedentes criminais no Apolo, não há reincidência 

capaz de atrair a aplicação do art. 117, inc. VI, CP, no período de fluência 

do prazo prescricional.

 Declaro extinta a pretensão executória pela prescrição computada pela 

remanescente da pena. Arquive-se.

 Barra do Garças, 18.9.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 208308 Nr: 8493-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Tadeu Alves Pinheiro Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Daniel Pinheiro 

Bastos - OAB:OAB/DF 29.986, Gleydson Lucas de Oliveira - 

OAB:OAB/DF 28.417

 Sentença

Autos de cód. 208308

 Acompanho o parecer ministerial (fls. 234-236). Com efeito, na data de 

25.12.17, houve cumprimento superior à fração disposta no art. 1º, inc. I, 

Dec. 9.246/2017, não havendo fatores impeditivos do art. 7º, Dec. 

9.246/2017, com as modulações da liminar proferida na MC na Adin. 

5.874/STF.

Não houve falta grave no interregno de 2017.

 Declaro extinta a pena, pelo indulto. Arquive-se.

 Barra do Garças, 18.9.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 243359 Nr: 1633-61.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getulino Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILVANDA NERES DE JESUS - 

OAB:25212/O, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 Decisão Autos nº 243359 Assim, tendo em vista que o novel pedido não 

veio instruído com fatos e provas novas, bem como que, não foi ajuizado o 

meio processual adequado para impugnação da decisão questionada, 

mantenho incólume a decisão de fls. 396/396-v, e, desde já, declaro 

preclusa eventual pretensão recursal contra a aludida decisão. Intime-se a 

Defesa constituída via DJe. Intime-se o Ministério Público e o acusado 

pessoalmente. Cumpra-se. Barra do Garças, 18.09.2018 Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 194959 Nr: 504-89.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maxwuel Mendes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 194959

Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Maxwuel 

Mendes Vieira, nascido em 26.01.1995, filho de Marilene Mendes Vieira, 

ostentando as seguintes guias de execução penal:

a) Guia de fls. 05/05-v: Pena: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 13 (treze) dias-multa; Regime: fechado; Crime: art. 157, §2°, 

inciso II, do CP; Data do fato: 25.10.2014; Recebimento da denúncia: 

27.11.2014; Prisão em: 25.10.2014; Liberdade em: prejudicado; Sentença: 

09.01.2015; Intimação da sentença: 09.01.2015; Trânsito em julgado para a 

defesa e o réu: 09.01.2015; Trânsito em julgado para o MP: 09.01.2015;

 b) Guia de fls. 38/39-v: Pena: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) 

dias de reclusão; Crime: art. 157, §2°, inciso II, do CP, e art. 244-B, da Lei 

n° 8.069/1.990; Regime: semiaberto; Data do fato: 28.09.2013; 
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Recebimento da denúncia: 04.11.2013; Prisão em: 28.09.2013; Sentença: 

03.09.2014; Trânsito em julgado para o MP: 02.10.2014; Trânsito em 

julgado para a defesa e réu: 02.10.2014;

 Deliberada pela progressão ao semiaberto (fls. 220-220v), expedido o 

alvará de soltura (fls. 221-224), o reeducando não foi posto em liberdade 

em razão de sua prisão preventiva os autos de cód. 515724/7ª Vara 

Criminal/Cuiabá.

 Em consulta, pelo site do TJMT, verificou-se que referida ação penal 

encontra-se em fase de instrução, com agendamento de audiência para o 

dia 23.01.2019, tendo o réu sido, nesta ação penal, mantido em preventiva.

 Assim, acompanho o parecer ministerial de fls. 275, e suspendo o regime 

semiaberto, a partir da data de execução do alvará de soltura neste 

executivo (09.07.2018 – fl. 275) até soltura ou condenação nos autos de 

cód. 515724, já mencionados.

 Barra do Garças, 19.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 182373 Nr: 4125-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinho Pereira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 Sentença

Autos cód.182373

1. O Ministério Público postula a extinção da pena, pelo indulto.

 2. Com razão o Ministério Público, pelo que utilizo seu parecer a título de 

argumentação per relationem. Com efeito, o objetivo temporal foi 

preenchido, o crime é comum, não há reincidência, não houve falta grave 

punida e reconhecida judicialmente, não houve substituição da privativa de 

liberdade por restritiva de direitos.

 3. Do exposto, declaro extinta a pena, pelo indulto, nos termos do art. 1º, 

inc. II, Dec. 9.246/17. Arquive-se.

 Barra do Garças, 19.09.2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 181592 Nr: 3428-10.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Francisco de Jesus

 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

 Sentença

Autos de cód. 181592

1. O Ministério Público postula (fls. 203-204) a extinção da pena, pelo 

indulto.

 2. Com razão o Ministério Público, pelo que utilizo seu parecer a título de 

argumentação per relationem. Com efeito, o objetivo temporal foi 

preenchido, com cumprimento superior à metade da pena, os crimes são 

comuns, não houve falta grave punida e reconhecida judicialmente.

 3. Do exposto, declaro extinta a pena, nos termos do art. 1º, inc. II, Dec. 

9.246/17. Arquive-se.

 Barra do Garças, 19.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198249 Nr: 2650-06.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimilson Nobre de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos de cód. 198249

1. O Ministério Público postula (fl. 36) a extinção da pretensão executória, 

pela prescrição.

 2. Com razão o Ministério Público, pelo que utilizo seu parecer a título de 

argumentação per relationem. Com efeito, transitada em julgado para a 

acusação em 27.02.2015, o prazo, nos termos do art. 109, inc. VI, CP, 

esgotou-se em 26.02.2018, não tendo havido reincidência e nem início do 

cumprimento da pena.

 3. Do exposto, declaro extinta a pretensão executória, pela prescrição. 

Arquive-se.

 Barra do Garças, 19.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 47670 Nr: 402-19.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glauco Nery da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 47670

1. Diante da informação de fl. 718, remeta-se o executivo para a Comarca 

de Primavera do Leste, para cumprimento do mandado de prisão e 

fiscalização da pena.

 2. Cumpra-se.

Barra do Garças, 19.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 192574 Nr: 12078-46.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Francisco Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos de cód. 192574

1. O Ministério Público postula (fls. 50-51) a extinção da pena, pelo 

adimplemento substancial, dado o cumprimento do comparecimento mensal 

em juízo e a hipossuficiência econômica manifesta impeditiva de 

cumprimento da prestação pecuniária.

 2. Com razão o Ministério Público, pelo que utilizo seu parecer a título de 

argumentação per relationem. Verifico presentes os requisitos 

autorizadores da aplicação da teoria do adimplemento substancial na 

execução penal, quais sejam: (i) cumprimento expressivo das condições 

impostas diante da análise das circunstâncias judiciais favoráveis ao 

acusado; (ii) condições realizadas pelo acusado que se aproxime da 

finalidade do benefício concedido; e (iii) boa-fé objetiva no cumprimento 

das condições impostas, ou seja, até o momento do descumprimento 

analisar se o acusado ou condenado vinha agindo de forma efetiva, 

concreta, sem frustrar ou criar embaraços ao normal cumprimento das 

condições.

3. Do exposto, declaro extinta a pena. Arquive-se.

 Barra do Garças, 19.09.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001892-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA EDUARDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE ALVES REZENDE (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 54 de 569



 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DAYANA EDUARDA DA SILVA - MT23203/O, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/10/2018 Hora: 15:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012280-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARD PIRES GAMA (REQUERENTE)

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAVIPLAN SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

EDER BRUNO DE MELO (ADVOGADO(A))

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 Certidão 

Processo n. 8012280-13.2016.8.11.0004 Certifico que não foram 

realizadas as intimações determinadas no id 12165921 referente ao 

cumprimento de sentença tendo em vista que a parte autora não 

apresentou o calculo atualizado do débito e nem solicitou a execução do 

julgado até a presente data. Diante disso, procedo a intimação da parte 

promovente para manifestar nos autos, no prazo de 15 dias, requerendo o 

que entender necessário, sob pena de arquivamento do feito. BARRA DO 

GARÇAS, 20 de setembro de 2018 JOSÉ FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor Judiciário (Assinado eletronicamente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001637-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROBSON DIVINO SIRQUEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - MT0019113A, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/10/2018 Hora: 15:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001640-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RANIEL DE SOUSA AMARAL (REQUERENTE)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - MT0005734A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia T 

05/11/2018 Hora: 13:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001856-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

QUESIA RODRIGUES ROQUE (REQUERENTE)

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO D AMICO MADI (REQUERIDO)

ABILIO RODRIGUES DE MELO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS - MT0019909A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 10/12/2018 Hora: 13:00 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010640-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BATISTA PEREIRA (REQUERENTE)

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS GARCAS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

XAVANTE CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

ARIDAQUE LUIZ NETO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: ARIDAQUE LUIZ NETO - 

MT0003252AAdvogado do(a) REQUERIDO: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN 

- MT0005734A,no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia de R$ R$ 

7.652,72 (Sete mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Dois 

Centavos), (5.880,48-dano moral + 1.772,24-dano material), ), sob pena de 

aplicação das multas do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010788-20.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR BERNARDES DA COSTA (REQUERIDO)

WILLY OTTO JORDAN NETO (REQUERIDO)

JOSÉ LUIZ TREVISAN RIBEIRO (REQUERIDO)

JOSE LUIZ ACAR PEDRO (REQUERIDO)

MAURICIO ANTÔNIO QUAREZEMIN (REQUERIDO)

LENADRO DE AZAMBUJA MICOTTI (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA GUIMARÃES (REQUERIDO)

EDUARDO ALMEIDA PRADO (REQUERIDO)

ALEX SANDER MOREIRA GONÇALVES (REQUERIDO)

PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA (REQUERIDO)

HENRIQUE ABRAVANEL (REQUERIDO)

PAULO ALEXANDRE DA GRAÇA CUNHA (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

EDUARDO NOGUEIRA DOMEQUE (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor depositado nos autos (Id’s 13549291 e 13549307), requerendo o que 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001641-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

DEON NUNES DA PURIFICACAO (REQUERENTE)

OSVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VALDEMAR DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILSON DOURADO (REQUERIDO)

RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - 

MT0005734AAdvogado do(a) REQUERENTE: SANDRO LUIS COSTA 

SAGGIN - MT0005734A Advogado do(a) REQUERENTE: SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN - MT0005734A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 05/11/2018 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: 8012005-98.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELZA PERES (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

ANDERSON ADIEL POSTAL - MT0011844A e ANTONIO NUNES DE SOUSA 

FILHO - MT0015027S, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 05/11/2018 Hora: 14:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001642-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

VALDEMAR DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

DEON NUNES DA PURIFICACAO (REQUERENTE)

OSVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN FERNANDES CICERO DE SA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - MT0005734A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/11/2018 Hora: 13:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

OSVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VALDEMAR DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

DEON NUNES DA PURIFICACAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. DE MORAES - ME (REQUERIDO)

R-4 COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001643-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

ELAINE PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INES MORAES MESQUITA COELHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - MT0005734A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

05/11/2018 Hora: 14:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012513-10.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO (ADVOGADO(A))

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) LUCENY 

RODRIGUES SEVERINO - GO13988, para que apresente uma conta 

bancária provisória, ainda que em nome de terceiros, para recebimento 

dos valores vendidos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remessa 

dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADEMILTA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES (ADVOGADO(A))

WALTER CARRIJO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR ALVES DE MENEZES (REQUERIDO)

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Autos n.º 1000637-46.2017.811.0008 Pólo ativo: WALTER CARRIJO 

FERREIRA Pólo Passivo: MOACIR ALVES DE MENEZES Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO Dispensado 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 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 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 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS em decorrência de 

acidente de trânsito, onde aduz a parte Reclamante que estava 

travegando sentido de Torixóreu em velocidade compatível com a via, 

quando um equino atravessou a pista, não conseguindo o autor 

desviar-se do animal, e após verificou que o animal tinha um registrado 

“Cr” sendo de propriedade do autor. Na contestação o reclamado alega 

que conforme consta no boletim de ocorrência não possível localizar o 

animal, e o autor acredita que o mesmo entrou na sua fazenda e por isto 

seria de sua propriedade, porém não comprova tais fatos, pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem, em analise ao depoimento e 

informações prestadas pela policia no boletim de ocorrência, é certo 

afirmar que o autor não confirmou que o animal que infelizmente veio a 

colidir com o mesmo na pista pertenceria ao promovido, pois a própria 

policia informou não ter localizado o animal para identifica-lo, e o fato do 

animal ter entrado em uma fazenda de propriedade do réu também não foi 

confirmado, e ainda tal fato por si só também não gera nenhuma prova, 

visto que o animal poderia entrar em qualquer propriedade, não podendo 

responsabilizar terceiro indevidamente. No caso dos autos, entendo que o 

ônus da prova é do autor, nos termos do artigo 373, I do CPC, tendo em 

vista que não se trata de relação consumerista e também não é possível 

obrigar a Reclamada a produzir prova negativa em seu favor. Entendo que 

as provas apresentadas pelo autor não são suficientes para comprovar 

suas alegações, não existe nenhuma prova que o animal que bateu no 

autor seria de propriedade do reclamado. Sendo assim, não é plausível 

que a Reclamada seja condenada, sem que haja o mínimo de lastro 

probatório de sua culpa ou de seu dever de indenizar. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALTA DE PROVA. PEDIDO DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO. AUTOR QUE NÃO SE INCUMBIU DE PROVAR 

MINIMAMENTE SEU ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 1ª TURMA 

RECURSAL Sede Mauá, (TJPR - 1ª Turma Recursal - 
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0002153-23.2013.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: Leonardo Luiz 

Selbach - - J. 15.05.2015) (grifo nosso) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

FALTA DE PROVAS DA CULPA NO EVENTO. AS VERSÕES 

ANTAGÔNICAS APRESENTADAS NOS AUTOS IMPEDEM A VERIFICAÇÃO 

DA CULPA E, PORTANTO, IMPONDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E 

CONTRAPEDIDO. Segundo a versão do autor, estava parado na lateral da 

Rodovia, aguardando oportunidade para ingresso, quando foi atingido pelo 

caminhão do réu, que abalroou sua lateral. Na versão do réu, foi o autor 

quem ingressou na pista de rolamento, sem as devidas cautelas. Não foi 

produzida prova a demonstrar o que ocorreu por ocasião dos fatos. Há 

mera certidão de ocorrência realizada pela Brigada Militar, SENDO QUE O 

SUCINTO REIATO DO POLICIAL QUE NÃO PRESENCIOU OS FATOS NÃO 

DEVE SERVIR COMO SUPORTE PARA A PROCEDÊNCIA DO 

CONTRAPEDIDO. As fotografias juntadas, de igual sorte, não permitem 

conclusão segura acerca da dinâmica dos fatos. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O 

CONTRAPEDIDO. (Recurso Cível Nº 71004930632, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em 16/07/2014) (grifo nosso) Com isso, o pedido do autor 

de reparação de danos materiais e morais deverá ser julgado 

improcedente. 4.DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CLAUDIA DE OLIVEIRA NAVES (REQUERENTE)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECI JOSE DE CARVALHO UEMURA (REQUERIDO)

DORCAS CARDOSO DE MORAES GONCALVES (ADVOGADO(A))

 

Autos n.º 1000639-16.2017.811.0004 Pólo ativo: BARBARA CLAUDIA DE 

OLIVEIRA NAVES Pólo Passivo: CLAUDECI JOSE DE CARVALHO UEMURA 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado 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 Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355 I, do Código de 

Processo Civil. 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde aduz em resumo 

a parte autora que contratou os serviços da reclamada para retirar 

fotografias de todo evento até seu casamento, no entanto no dia do 

casamento a ré não compareceu enviando outro fotografo, e ainda como 

não foi entregue as fotos, a autora sustou os cheques pendentes, 

buscando que seja concedida a forma de pagamento parcelada, obrigada 

a entregar o álbum e fotos previstos no contrato e ainda indenização por 

danos morais. A Reclamada na contestação, aduz que a autora age de 

má-fé visto que faltou entregar o cheque da ultima parcela, e ainda sustou 

demais conforme descrito na inicial, sendo que no contrato é previsto o 

pagamento para posterior entrega das fotos, e como a autora não pagou 

não poderia estar pleiteando tal direito. Alega ainda que no dia do 

casamento sofreu um acidente e por isto seu esposo/sócio compareceu 

fazendo a cobertura completa do evento conforme faz prova das fotos 

anexadas ao processo. Pois bem, a demanda não protesta maiores 

debates ou audiência de instrução, diante de que os fatos podem ser 

concluídos através dos documentos e alegações nos autos. Verifica-se 

que a autora ao sustar os pagamentos dos cheque vincendos incorreu em 

atitude indevida, tendo em vista que não lhe é permitido pleitear direito não 

adquirido, caso a autora tivesse pagado devidamente as parcelas 

conforme descrito no contrato e a ré não tivesse cumprido com a 

contraprestação, seria o cenário favorável para reclamante, no entanto, o 

fato de ter suspendido os pagamento sem aparente motivo justificável, 

visto que a própria autora afirma que compareceu pessoa indicada pela ré 

para cobrir as fotos do evento, não há nenhum motivo justificável para 

sustar as cobranças. Sendo assim, não pode a autora pleitear o 

recebimento das fotos se ainda não pagou pela prestação do serviço. Da 

mesma forma, não existe nos autos nenhum fato capaz de ensejar abalo 

moral a reclamante. 4.DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARISSOL GOMES PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARISSOL GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU 

- SP0117417A,para no prazo de quinze (15) dias efetue valor de R$ 

6.698,74 (Seis mil seiscentos e noventa e oito Reais e setenta e quatro 

Centavos)sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012585-94.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA (ADVOGADO(A))

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. VILLETE - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ISIS 

DANIELLE MAGALHAES VILELA - MT0019108A, para se manifestar 

acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

HEDISWEY ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que, no prazo de 05 
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(cinco) dias, junte aos autos o Recurso Inominado, visto que nos Id's 

13222726 e 13222725, constam apenas a juntada do nome do arquivo 

Recurso Inominado, porém não há nenhum anexo juntado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002311-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALEXANDRE DE SOUZA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (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, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAUMIR FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR JACOMINI - ME (REQUERIDO)

 

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: 1001207-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERRA AZUL PLAZA HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA (ADVOGADO(A))

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDSON DUARTE DE ARRUDA (REQUERIDO)

DELTA OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA - MT0019108A, 

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - MT0015835A , para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 05/11/2018 Hora: 14:40 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DILMA ROSA (REQUERENTE)

OZAIR SILVA PROTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARYZA CAETANO DE FARIAS (REQUERIDO)

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu(sua) advogado(a), 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: 8012302-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER (ADVOGADO(A))

PAMELLA CARVALHO FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARIA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - 

MT0016905A, FOI EXPEDIDO O MANDADO DE PENHORA E DEMAIS ATOS 

NESTA DATA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001596-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO ALBERTO CARVALHO CUSTODIO (ADVOGADO(A))

ALEX DA MATA ROCHA (ADVOGADO(A))

VANDUIR MARTINS DOS REIS (REQUERENTE)

ANDRE LUIS DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE RODRIGUES SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. A ação monitória possui rito específico, regido pelo artigo 

700 e seguintes do CPC, cuja concatenação de atos é incompatível com a 

liturgia do Juizado Especial, de tal sorte que o intento da parte autora não é 

digno de albergamento nesta justiça especializada. 2. Isto posto, INDEFIRO 

a inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 51, II, da Lei 

9.099/95, não implicando esta sentença em óbice na nova propositura da 

demanda, caso devidamente comprovada sua pertinência para trâmite na 

via ora eleita. 3. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios 

(artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 4. 5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252420 Nr: 7934-24.2017.811.0004

 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: Roberto Ângelo de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos - 

OAB:5.313-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que somente o requerido manifestou pelo cancelamento da 

audiência de conciliação, mantenho a audiência anteriormente aprazada.

Aguarda-se a realização da audiência.

Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1004897-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LURDES PEREIRA (REQUERENTE)

WELLINGTON SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004897-63.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA LURDES PEREIRA 

Vistos etc. Tendo em vista a manifestação ministerial retro, constata-se 

que o “de cujus” deixara além da requerente, 02 (dois) filhos e bens a 

inventariar. Dessa maneira, intime-se a parte autora via advogado 

constituído para juntar aos autos a regularização processual dos demais 

herdeiro ou instrumento público ou termo judicial de renúncia destes ou 

endereço e qualificação completa, além de declaração de inexistência de 

quaisquer outros bens do “de cujus”, sob pena de responsabilização 

criminal caso seja constatado acervo hereditário passível de inventário, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 6 de setembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002961-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. D. S. M. (ADVOGADO(A))

L. C. C. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 58 de 569



CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1002961-37.2016.8.11.0006 AUTOR: LUIZ CLAUDIO CABRAL PAES RÉU: 

JUSTINA PERES DA SILVA Vistos etc. Primeiramente, justifico a prolação 

de decisão nesta data, tendo em vista que o feito não se encontrava no 

escaninho concernente a processos urgentes. Processo em segredo de 

justiça. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o art. 12 da Lei 1.060/50. 

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos proposta por Luiz Claudio 

Cabral Paes em face do espólio de Justina Peres da Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o requerente que em virtude de 

sentença prolatada por este Juízo nos autos de n. 430/1992 fora 

estabelecida pensão alimentícia em favor da falecida na importância de 

15% (quinze por cento) de seus rendimentos líquidos mediante desconto 

em folha de pagamento. Assevera que a ex-cônjuge falecera na data de 

08 de novembro de 2016, não havendo motivos para manutenção dos 

alimentos fixados e descontados de sua folha de pagamento. Deste modo, 

requer em sede de antecipação de tutela a cessação dos descontos em 

sua folha de pagamento, e por fim a procedência da ação exonerando-o 

da pensão alimentícia. É o relatório. Decido. A concessão de Tutela 

Provisória de Urgência, conforme preceitua o art. 300,§ 2.º, do CPC, é 

possível, desde que presentes a relevância dos motivos em que se 

assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão 

irreparável ao direito da parte requerente, caso venha a ser procedente a 

decisão de mérito. Da análise do acima exposto, verifica-se que a pensão 

alimentícia possui caráter personalíssimo, sendo que ante o falecimento da 

alimentanda e aliado a verossimilhança das alegações trazidas aos autos, 

constato que no caso vertente, o pedido de antecipação de tutela para 

que se faça cessar o pagamento da pensão alimentícia à “de cujus” 

merece acolhimento. Diante do exposto, ante a verossimilhança da 

alegação e o risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pretendido pelo 

requerente para cessar o desconto em folha dos alimentos fixados em 

favor de Justina Peres da Silva. Cite-se e intime-se a parte Requerida para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. 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). Oficie-se a fonte empregadora do requerente para cessar o 

desconto em folha de pagamento dos alimentos outrora arbitrados. Deverá 

a parte autora, ainda, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial a 

fim de inserir no polo passivo da demanda os herdeiros da falecida, sob 

pena de indeferimento da exordial, e revogação desta decisão, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 14 de dezembro de 2016. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

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

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 138743 Nr: 8265-10.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADO, ODOF, JDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6.072-B, JAIME SANTANA ORRO SILVA - OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, INTIMAR o inventariante a manifestar sobre 

a certidão de fls. 83 e 126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 226257 Nr: 11617-63.2017.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 64

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado, venham 

os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 198329 Nr: 2466-10.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENNY HELLEN CRUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCARLOS DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:17982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:5.793

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta Kenny Hellen Cruz 
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Silva em desfavor de Edcarlos da Silva Campos, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Conforme se depreende dos autos (fls.124/126), a parte executada 

informa que realizou o adimplemento do débito alimentar, apesar de 

intimada através de advogado por DJE a parte exequente quedou-se 

inerte.

Deste modo a extinção do presente feito por cumprimento da obrigação 

alimentar é medida que se impõe.

Com efeito, preceituam o art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita; 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, certifiquem-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações necessárias.

 Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000005-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. S. (REQUERENTE)

A. C. C. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. D. O. (ADVOGADO(A))

R. D. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000005-14.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MILTON SANTANA DA SILVA 

REQUERIDO: ROSINEIA DE PAULA Vistos etc. Nos termos do art. 357 do 

Código de Processo Civil, inexistentes quaisquer questões processuais, 

declaro saneado o feito, devendo o ônus da prova, ante a ausência de 

peculiaridades, ser distribuído conforme os incisos I e II do art. 373 do 

mesmo diploma legal. Ademais, fixo como pontos controvertidos o período 

da convivência e o momento da aquisição dos bens, para tanto, defiro a 

produção de prova documental e testemunhal. Dessa maneira, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de dezembro de 2018 às 

14h15min. Na forma do art. 357, §4º do Código de Processo Civil, concedo 

às partes o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentarem em cartório o rol 

de testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não 

tenham sido indicadas. Intimem-se as partes para que compareçam 

acompanhadas de advogados e testemunhas, consignando-se que é da 

própria parte o ônus de proceder à intimação de suas testemunhas, nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil. Destaca-se que somente 

será realizada a intimação das testemunhas pelo juízo nas hipóteses 

previstas no art. 455, §4º, e incisos do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cáceres, 19 de 

setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004381-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER SILVA 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 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando realização de Audiência - CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003289-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

GERALDO GOMES JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

WANDERLEY BORDONI GASQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando decurso de prazo para apresentação 

de Embargos pela parte executada (26/9/2018).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003500-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO IRINEU PEREIRA DA SILVA 62182447172 (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 05 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de citação/intimação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 20 de setembro de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005524-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

PEDRO DE OLIVEIRA (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 
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– 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, 20 de setembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 167896 Nr: 4600-78.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIZETI DIZERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PETENUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON SILVA PERES - 

OAB:5106

 (...)Ante o exposto, este Juízo CONFIRMA a medida liminar concedida às 

fls. 27/30 consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem, objeto da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja 

apreensão liminar determinada torna-se definitiva e JULGA PROCEDENTES 

os pedidos formulados pelo autor para o fim de DECLARAR rescindido o 

contrato firmado entre as partes.Por consequência, EXTINGUE-SE o feito 

com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados 

em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 17 

de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169300 Nr: 5659-04.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO COSTA BARROS, LUZIA SOARES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DARCY DE SOUZA PESTRE, 

ROSA MARIA PESTRE COUTINHO, DECIO COUTINHO, LUCIENE PESTRE 

LISO, ANSELMO LUIS LISO, LUCIA VALDEREZ CUYABANO PESTRE, 

MANOEL ALVARES CAMPOS, CLAUDIA CUYABANO PESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 169300

DESPACHO

1 – Processo em ordem. Tendo em vista que fora certificado o trânsito em 

julgado (fl.184) sem manifestação da parte autora em relação à resposta 

ao ofício pelo Cartório (fls. 189/190), REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

com as anotações e a baixa de estilo.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 188527 Nr: 7311-22.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFOM, AFO

 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:

 (..)Fundamenta-se e decide-se.DEFERE-SE o pedido do credor de fl. 107.

(...)De conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante 

destacar que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da 

suspensão da execução em caso de ausência de bens penhoráveis, 

consignando em seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se 

suspenderá a prescrição. Compulsando os autos, verifica-se que o feito já 

foi suspenso por 180 dias (fl. 103). Assim, será descontado tal 

prazo.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) e pelo mesmo 

período fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º 

do mesmo dispositivo.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, 

este Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

e pelo mesmo período fica suspenso o curso do prazo prescricional, 

inteligência do §1º do mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que 

após o transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição 

intercorrente, consoante dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando 

que o objetivo da execução é a satisfação do crédito, movendo-se esta no 

interesse do credor, não há razão para remeter o feito ao arquivo 

provisório, porquanto, caso sejam localizados bens passíveis de penhora 

ou modificada a situação fática sobre a localização do executado, tal fato 

será comunicado a este Juízo que determinará a juntada do expediente 

nestes autos para continuidade da execução.Ademais, o processo será 

imediatamente desarquivado caso a exequente a qualquer momento 

provocar o Poder Judiciário para requerer providências úteis ao 

andamento da execução patrimonial na eventualidade de localizar bens do 

devedor aptos ao pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, 

cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o arquivamento da 

execução com as baixas e anotações necessárias.Às providências 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 24677 Nr: 855-76.2003.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE PEREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 (...)Fundamenta-se e decide-se.DEFERE-SE o pedido do credor de fl. 

192.Nesse contexto, incidiria com inteira justeza a norma do art. 921, III do 

novo CPC a qual determina a suspensão do feito quando não há 

localização de bens passíveis de penhora, impondo, consequentemente, o 

arquivamento provisório do feito e exclusão do relatório estatístico mensal 

sem baixa na distribuição.De conseguinte, acerca do prazo máximo de 

suspensão, importante destacar que o artigo 921 do CPC trouxe nova 

disciplina acerca da suspensão da execução em caso de ausência de 

bens penhoráveis, consignando em seu §1º o prazo de 1 (um) ano 

durante o qual se suspenderá a prescrição. Destarte, com fulcro no artigo 

921, inciso III, do CPC, este Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 

(um) ano e pelo mesmo período fica suspenso o curso do prazo 

prescricional, inteligência do §1º do mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o 

exequente que após o transcurso do prazo acima terá início o prazo de 

prescrição intercorrente, consoante dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, 

considerando que o objetivo da execução é a satisfação do crédito, 

movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para remeter o 

feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados bens 

passíveis de penhora ou modificada a situação fática sobre a localização 

do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que determinará a 

juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso a 

exequente a qualquer momento provocar o Poder Judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

n e c e s s á r i a s . À s  p r o v i d ê n c i a s  n e c e s s á r i a s .  I N T I M E - S E . 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 17239 Nr: 2003-93.2001.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO DIFUSORA DE CÁCERES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468 OAB/MT

 Autos n. 2003-93.2001.811.0006 (Código: 17239)

SENTENÇA

Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por ESCRITÓRIO 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD em face de RÁDIO 

DIFUSORA DE CÁCERES - LTDA, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Realizados alguns atos, foi realizada a composição judicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo e 

a extinção do feito (fls. 1139/1140).

Consoante fls. 1141/1144-verso a parte executada já realizou a quitação 

da dívida cumprindo o acordo firmado com o exequente.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 1139/1140), 

denota-se que a avença foi firmada em observância à validade do negócio 

jurídico, como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser 

homologado por este Juízo.

Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 

487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas e honorários como acordado.

Considerando que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153484 Nr: 787-77.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE CRISTINA MIRANDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos verifica-se a necessidade de expedição de missiva 

para citação/intimação e demais atos de penhora e avaliação. Neste passo 

observa-se que a epístola fora confeccionada estando apenas 

aguardando o seu devido preparo/custeio pelo autor para ser remetida à 

comarca a ser deprecada para efetivação dos referidos atos. Ante o 

exposto nos termos do art. 152, inciso VI, do Código de Processo Civil 

renovo a INTIMAÇÃO do Exequente, por meio de seu advogado legalmente 

constituído, para no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o preparo para o 

cumprimento da CARTA PRECATÓRIA a ser expedida para a comarca de 

Rondonópolis/MT, para citação e demais atos, juntando comprovante nos 

autos para tal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81851 Nr: 8368-22.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KWA ALIMENTOS COMÉRCIO IMP. EXPO. E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, KEILA CRISTINA DOS SANTOS, WEUDES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 81851

DECISÃO

1 – Considerando que as diversas diligências visando à citação dos réus 

restaram infrutíferas, DEFERE-SE o pedido de fls. 179/180. Para tanto 

EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias, para citação dos 

executados KWA ALIMENTOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA e KEILA CRISTINA DOS SANTOS, uma vez que o 

outro executado já foi citado (fl. 116), seguindo-se à risca as formalidades 

do artigo 257 do CPC, consignando-se as advertências do despacho 

inicial.

2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial da ré a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.

4 – Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Por fim, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181122 Nr: 2951-44.2015.811.0006

 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: ALTERMAR PETINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 181122

DECISÃO

1 – A certidão de fl. 86, constante na carta precatória encaminhada para a 

oitiva da testemunha arrolada, atestou que a mesma não foi encontrada no 

endereço declinado, havendo posterior deliberação em audiência na 

comarca deprecada pela devolução da missiva a este juízo por tal razão.

Sobreleva anotar que a parte interessada sequer compareceu ao ato 

designado na comarca, demonstrando seu desinteresse pelo ato.

Posteriormente, após o retorno da carta precatória, a parte interessada foi 

devidamente intimada (fl. 89) para manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, visando fornecer novo endereço ou solicitar 

outra providência qualquer, permanecendo inerte conforme certificado à fl. 

90.

Forte em tais razões, DECLARA-SE preclusa a produção da prova 

testemunhal outrora requerida.

2 – Diante disso, INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 20 

(vinte) dias, apresentar suas alegações finais.

3 – Após, CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 20432 Nr: 1451-94.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS ANTONIO MACIEL, MARCELO DE 

OLIVEIRA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 20432

DECISÃO

1 – INDEFERE-SE o pedido de fls. 168/170 referente à penhora no salário 

do executado do vínculo empregatício com o Hospital Regional (fls. 

168/170), uma vez que tal penhora já foi deferida nos autos da execução 

de Código 20433.

2 – Por outro lado, considerando que a parte executada, embora intimada, 

deixou de efetuar o pagamento do débito, bem como que a parte 

exequente logrou êxito em demonstrar uma possível melhora na 

capacidade econômica da executada e seu vínculo empregatício, este 

Juízo DEFERE o requerido às fls. 165/167, determinando a penhora de 

30% dos rendimentos líquidos percebidos pela parte executada, até a 

satisfação integral do débito.

 3 – Para tanto, OFICIE-SE o Município de Cáceres, na pessoa do 

Presidente da Câmara Municipal para o cumprimento da determinação 

supra.

 4 – Restando frutífera tal penhora, proceda-se o depósito do montante na 

conta única do TJ/MT, para que este efetue a vinculação dos valores ao 

processo.

5 – Sendo inexitosa a diligência, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento da 

vertente execução, sob pena de arquivamento.

6 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 7 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150672 Nr: 9447-94.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÃO E OLIVEIRA LTDA-ME, VIVIAN 

SANCHES DE OLIVEIRA, ESLI SANCHES ROMÃO, IZABEL DE OLIVEIRA 

ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

279/287-v).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 187095 Nr: 6400-10.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERICO DE SORVETES JACARE LTDA, 

ROSALVO CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - 

OAB:12649

 Código: 187095

DESPACHO

1 – Considerando a sentença de improcedência prolatada nos autos dos 

embargos à execução, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, pugnar o que entender de direito para o andamento da vertente 

execução, sob pena de arquivamento.

2 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184416 Nr: 4902-73.2015.811.0006

 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: LUCI CLAIRE GARCIA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS GARCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA ME, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138.436/SP, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764 - A

 (...)Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes 

pontos:A)A ocorrência de dano à autora e sua extensão;B)A 

responsabilização das rés;ADMITE-SE a prova testemunhal para 

eventualmente comprovar a questão de fato descrita nos pontos 

controvertidos apontados acima.Diante da natureza da demanda, este 

Juízo tem como imprescindível a realização de audiência instrutória para a 

formação do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 2018 às 16h30min 

(MT).1 - Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIMEM-SE as partes 

para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão, com base nos pontos controvertidos, observando-se 

a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC. 2 - Nos termos do 

art. 455 do Código de Processo Civil, incumbe ao advogado (a) da parte 

informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada 

através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) 

juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da 

audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência e da 

intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, 

presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 3 - Saliente-se 

que a providência acima quanto à necessidade de comprovação da 

intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se 

a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não 

compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, 

§2º do Código de Processo Civil. 4- CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 

17 de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189639 Nr: 8035-26.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO ARRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIO MENEZES, HELENA FERREIRA 

DA COSTA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ SANTOS BRAZÃO - 

OAB:6.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)1 – Sendo assim, nos termos do art. 880 do CPC, AUTORIZA-SE o 

credor a alienar por sua própria iniciativa os imóveis penhorados e 

avaliados nos autos. CONSIGNE-SE o prazo de 06 (seis) meses para a 

alienação particular dos bens, devendo diligenciar e demonstrar que 

buscou maneiras para a efetivação do ato dentro deste período, sob pena 

de inviabilizar eventual pedido de alienação judicial. 2 – O credor deverá 

colacionar os autos a minuta contratual com a qualificação do(s) 

possível(is) adquirente(s) do bem, como também a forma de pagamento, 

que poderá ocorrer de maneira parcelada, utilizando-se como preço 

mínimo o consignado na avaliação e, principalmente, especificar dentro do 

montante penhorado, a área adquirida para a satisfação do débito, 

podendo haver o desmembramento do(s) imóvel(is), tendo em vista, a 

princípio, a possibilidade de sua cômoda divisão com abertura de nova 

matrícula. 3 – Na hipótese de alienação do(s) bem(ns) em parcelas 

sucessivas na forma acima, deverá o adquirente prestar em favor do 

credor, garantia real ou fidejussória idônea (carta de fiança bancária) do 

montante pendente de inadimplemento. 4 – Este Juízo faculta ao credor a 

contratação de corretor imobiliário devidamente credenciado ao conselho 

profissional para a alienação dos imóveis, ficando consignado que o 
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exequente deverá efetuar o pagamento de comissão no importe de 5% 

(cinco) por cento sobre o valor total do negócio jurídico realizado. 5 – Na 

hipótese de concretização da venda dos bens na forma acima, INTIME-SE 

a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, possa tomar 

conhecimento da alienação, bem como manifestar o que entender de 

direito. 6 – Após, observado o prazo consignado de 06 (seis) meses, não 

sendo realizada a avaliação ou na hipótese de sua concretização, neste 

caso, depois de intimada a parte executada, INTIME-SE o exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias. 7 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 228890 Nr: 436-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S3 COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO VITORAZZI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:OAB/MT 5.468, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 6.514

 Código: 228890

DESPACHO

1 – Considerando a tentativa frustrada de citação, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento.

2 - CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173752 Nr: 9040-20.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON RIDLEY DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 173752

 DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que o executado, apesar de 

devidamente intimado, não se manifestou nem apresentou impugnação (fl. 

84). Diante disso, acresça-se a multa de 10% (dez por cento) e INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar o cálculo atualizado do débito e pugnar 

o que de direito para o andamento da vertente execução, sob pena de 

arquivamento/extinção.

2 - Em seguida, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo e remetam-se os 

autos CONCLUSOS.

3 - CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 40147 Nr: 5347-77.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARREIRA DUARTE & CIA LTDA, JULIO CEZAR 

PARREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GABRIEL FERREIRA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA SILVA CARVALHO - 

OAB:10.627-MT, ELIANA DA SILVA CARVALHO - OAB:OAB/MT10.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 40147

DECISÃO

1 – Considerando o decurso do prazo do edital de citação sem 

manifestação (fl. 173), este Juízo NOMEIA a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso como curadora especial da parte ré, a qual deverá ser 

intimada pessoalmente para apresentar resposta em favor do réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC.

2 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 69291 Nr: 6746-39.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERMINA BARBOSA DELGADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:

 Código: 69291

DESPACHO

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada, 

devidamente intimada (fl. 155) não procedeu ao pagamento do débito (fl. 

156). Diante disso, INTIME-SE o exequente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste a respeito, sendo que o seu silêncio será 

interpretado como concordância, com a homologação dos cálculos e 

extinção da execução pela satisfação da obrigação.

2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150238 Nr: 8971-56.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 150238

DECISÃO

1 – Cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via Renajud e 

Infojud (fls. 172/175). Diante disso, INDEFERE-SE o pedido formulado pela 

parte exequente à fl. 177, porquanto não houve demonstração pela 

exequente da existência de indícios de que haveria numerário disponível 

em conta bancária da parte devedora que justificassem outras diligências 

no sistema Renajud ou Infojud.

2 – Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob pena 

de arquivamento.

3 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176836 Nr: 363-64.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOFRE FAUSTO CABRAL, MARGARIDA 

RIBEIRO DA SILVA CABRAL, JUAREZ APARECIDO RIBEIRO CABRAL, 
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MATILDE RIBEIRO CABRAL, MARIA CABRAL RIBEIRO TORRES, JOELCIO 

APARECIDO RIBEIRO, JOEL RIBEIRO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT

 (...)Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes pontos:(A) 

Se a parte autora detinha a posse do imóvel denominado Lote n. 04 d 

Quadra 35 do Loteamento Jardim São Luiz;(B) Caso positivo, por quanto 

tempo; (C) Se houve esbulho praticado pela parte ré no imóvel denominado 

Lote n. 04, a data do esbulho e se a parte demandada impede o acesso ao 

imóvel do autor; (D) Se a área ocupada pela ré é a mesma objeto da ação 

de reintegração de posse.(...)de modo que este Juízo INDEFERE o pedido 

de prova pericial.Por outro lado, a fim de que sejam esclarecidos os 

pontos controvertidos fixados, DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de outubro de 2018 às 17h30min. INTIMEM-SE as 

partes para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias, observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do 

CPC, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil, incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a 

testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRAM-SE. INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 17340 Nr: 2075-80.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GATTASS, HAYDEE DA SILVA 

GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5926/MT, JOSÉ RICARDO C.M. CORBELINO - OAB:5.486

 Código n. 17340

 DECISÃO

1 – Uma vez que a parte autora apresentou cópia de certidão de óbito e 

documento que evidencia que Foad Gattas Filho representa o espólio de 

Haydee da Silva Gattas, CITE-SE o inventariante Foad Gattas Filho, no 

endereço indicado à fl. 290, nos termos do artigo 313, §2º, I do CPC.

2 –CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 43953 Nr: 2432-21.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JS, BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRSMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AQUILES TADEU GUATEMOZIM - 

OAB:OAB/SP 121.377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 (...)Fundamenta-se e decide-se.Nesse contexto, incidiria com inteira 

justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a suspensão 

do feito quando não há localização de bens passíveis de penhora, 

impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito e 

exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução 

é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não 

há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso 

sejam localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação 

fática sobre a localização do executado, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução.Ademais, o processo será imediatamente 

desarquivado caso a exequente a qualquer momento provocar o Poder 

Judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial na eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao 

pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152965 Nr: 193-63.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE RODRIGUES CASTELÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Fundamenta-se e decide-se.Nesse contexto, incidiria com inteira 

justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a suspensão 

do feito quando não há localização de bens passíveis de penhora, 

impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito e 

exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução 

é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não 

há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso 

sejam localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação 

fática sobre a localização do executado, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução.Ademais, o processo será imediatamente 

desarquivado caso a exequente a qualquer momento provocar o Poder 

Judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial na eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao 

pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197366 Nr: 1885-92.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENIL JOSÉ MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código: 197366

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fl. 207, PROCEDA-SE à retificação da capa 

dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, fazendo 

constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente Juvenil 

José Mariano e como parte executada Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A.

2 – Logo, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – 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.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – 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).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155309 Nr: 2817-85.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Fundamenta-se e decide-se.Nesse contexto, incidiria com inteira 

justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a suspensão 

do feito quando não há localização de bens passíveis de penhora, 

impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito e 

exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução 

é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não 

há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso 

sejam localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação 

fática sobre a localização do executado, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução.Ademais, o processo será imediatamente 

desarquivado caso a exequente a qualquer momento provocar o Poder 

Judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial na eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao 

pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90354 Nr: 5573-09.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT, JEREMIAS DA CRUZ DIAS - OAB:13326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte requerida, na pessoa 

de seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 10 dias, manifeste com 

relação ao teor da decisão de fls 219-221, pleiteando o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 77055 Nr: 3698-38.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RUTILI NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S/A - BANSICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT, 

RITA DE CÁSSIA LEVENTI ALEIXES - OAB:4683

 Código: 77055

DESPACHO

1 - Considerando que a sentença de fl. 671 extinguiu a obrigação e o 

alvará foi expedido (fl. 677) com a renúncia do prazo recursal pela parte 

autora (fl. 678), CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença.

2 – Como a parte autora não foi encontrada para sua intimação pessoal no 

endereço por ela indicado (fl. 683) e seu patrono não informou outro 

endereço, mesmo devidamente intimado (fl. 686), REMETAM-SE os autos 

ao arquivo.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198213 Nr: 2390-83.2016.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Autos n. 2390-83.2016.811.0006 (Código: 198213)

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por NILTON CÉSAR DA 

SILVA em desfavor de SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS-DPVAT, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, a parte executada promoveu o depósito judicial da 

quantia executada (fls. 131/133).

A parte exequente, à fl. 138, pugnou pelo levantamento da quantia 

depositada. Com a concordância do valor depositado, foi expedido alvará 

à fl. 139

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que o requerido cumpriu com obrigação, 

promovendo o pagamento integral da avença.

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo 
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Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4825 Nr: 926-88.1997.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680 MT

 (...)1 - Dessa forma, como estatui a alínea a do artigo 18 da Lei 6024/74 

que trata da liquidação extrajudicial, com exceção das demandas em fase 

de conhecimento, as demais deverão habilitar seus créditos junto à 

liquidação, não competindo mais a este juízo promover os atos para 

cumprimento da sentença em relação aos honorários advocatícios, como 

pleiteado pelo patrono da exequente.2 – CUMPRA-SE integralmente a 

decisão de fls. 773/776, notadamente os itens 5 e seguintes.3 – 

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 18 de setembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189083 Nr: 7654-18.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243 SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880 MT, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7654-18.2015. 811.0006 – Código n. 189083

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS – 

NÃO PARONIZADOS em face de REGINALDO TAVARES DA SILVA, todos 

qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, foi deferida a substituição do polo 

ativo à fl. 67, que foi requerido à fl. 63. Na mesma decisão foi determinada 

a intimação da parte autora para efetuar o pagamento das diligências para 

cumprimento da liminar e citação do réu.

A parte autora foi intimada por meio dos patronos constituídos (fl. 69), mas 

não se manifestou, conforme certificado à fl. 72.

Diante disso, foi expedida carta de intimação pelo correio para intimação 

pessoal da parte autora, no endereço por ela indicado (fl. 63-v).

 O aviso de recebimento é visto à fl. 74, com retorno ao remetente com a 

informação de “mudou-se”.

À fl. 75 foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação da parte 

autora.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. A demandante permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda. Nem atualizou seu endereço, nem se manifestou 

por meio de seus patronos devidamente constituídos e intimados.

Diante disso, considerando que a autora não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95514 Nr: 581-68.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 581-68.2010. 811.0006 – Código n. 95514

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

FINASA BMC S.A em face de JOSÉ ANTONIO RODRIGUES, todos 

qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte exequente apresentou o 

endereço do executado e requereu sua citação (fl. 123).

Diante disso, foi intimada a realizar e o pagamento da diligência do oficial 

de justiça e aportar cópia do comprovante nos autos. Tal intimação foi 

publicada em 15/09/2017 (fl. 125).

Novamente intimada em 23/01/2018 (fl.128) e por impulso oficial (fl. 129) 

cuja publicação se deu em 31/01/2018, conforme andamento do Sistema 

Apolo. À fl. 130 foi certificado o decurso do prazo para a parte exequente 

se manifestar.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O demandante permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Considerando que o exequente não promoveu as diligências que lhe 

competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162308 Nr: 10095-40.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANA REGINA COLTRO 

DEMARTINI - OAB:OAB/SP 109626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 10095-40.2013.811.0006 – Código n. 162308

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

WORKFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de V. N. LINO 

CAMPOS-ME, todos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, inclusive realizadas diligências em 

busca de patrimônio da parte executada pelo Juízo às fls. 92/100, a parte 

exequente foi intimada para promover o andamento da execução, 

pugnando o que entendesse de direito em razão do resultado das buscas.

Intimada para dar andamento ao feito sob pena de arquivamento (fls. 95 e 

101), a parte exequente quedou-se inerte, conforme certificado à fl. 102.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.
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Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o exequente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 222251 Nr: 8703-26.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLME IVO BELLANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORFIRIO RODRIGUES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 222251

DESPACHO

1 – Considerando a emenda à petição inicial às fls. 96/97, PROCEDA a 

Secretaria a alteração no Sistema Apolo e na capa dos autos para constar 

os cônjuges no polo ativo e passivo da demanda, nos termos da decisão 

de fls. 92/93.

2 – Tendo em vista a contestação e os documentos acostados aos autos 

às fls. 123/187, CERTIFIQUE a Secretaria sobre o decurso do prazo.

3 – Em seguida, INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15(quinze) dias.

4 – Após, CERTIFICADO o prazo para apresentação de réplica, retornem 

os autos CONCLUSOS para posteriores deliberações.

5 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150442 Nr: 9198-46.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS LOPES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Certifico para os devidos e legais efeitos que decorreu "in albis" o prazo 

do Edital de Citação, quedando-se inerte processualmente o Requerido. 

Isso posto, nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a Defensoria Pública 

na pessoa de um de seus Defensores, da nomeação bem como, para 

promover a defesa do Requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 22817 Nr: 3481-05.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HENRIQUE DA SILVA LARA, 

MARCOS VINICIUS DA SILVA LARA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR GILBERTO GONZALEZ - 

OAB:7337/MS, elbio gonzalez - OAB:5656, ÉSIO MELLO MONTEIRO - 

OAB:7308/MS, FLÁVIO PEREIRA ALVES - OAB:3.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, José 

Mauricio Jorge da Cunha - OAB:2.493 MT

 Código: 22817

DESPACHO

1 – Considerando que os autores, devidamente intimados para se 

manifestar acerca do pedido de fls. 978/980, quedaram-se inertes (fl. 

990), bem como que o prazo de suspensão requerido pela parte ré às fls. 

978/980 já se escoou, INTIME-SE a parte ré para, no prazo de 10 (dez) 

dias, pugnar o que entender de direito sobre o cumprimento do acordo, 

conforme noticiado em petição.

2 - CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189576 Nr: 7997-14.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON CALIL CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7997-14.2015.811.0006 (Código: 189576)

SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora atacando 

a sentença de fl. 87, sob o argumento de que referido decisum apresenta 

obscuridade, devendo ser aclarada à luz dos artigos 259 e 256, II e §3º, 

257, I e § único do CPC.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não conhecimento do 

recurso de embargos de declaração.

No caso dos autos, este Juízo entende que não assiste razão à parte 

recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença atacada.

Isso porque a fundamentação lançada no ato judicial se deu pela ausência 

dos requisitos para o desenvolvimento válido do processo, não pela 

impossibilidade de citação por edital, como quer fazer parecer o 

recorrente, mas justamente porque a parte recorrente permaneceu inerte 

quando intimada para promover as diligências cabíveis para o andamento 

da demanda.

Assim, não se depara com qualquer omissão, contradição ou obscuridade 

no julgado. Em suma, não se depara com qualquer um dos vícios descritos 

no artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.

INTIMEM-SE.

 Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6643 Nr: 1889-62.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SHIGUEO HAYASHIDA, LILIAN 

HAYASHIDA, BENEDITO JOSUÉ PEREIRA RODRIGUES, AURENICE 

RODRIGUES DE SOUZA, SIDNEI HAYASHIDA, LUIZ CARLOS MARQUES 

GARCIA, JOSÉ ELSON PIRES DE SOUZA, TAKAHIKO ENDO, MARTHA 

HATSUMI HAYASHIDA, ELIZIO GUARDIAS, OZAMIR DOS SANTOS, LUCIA 

HELENA BUENO DE ASSUNÇÃO, JUAREZ JOSÉ DE MATOS, YOSHIO 
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HAYASHIDA, DAVID WILSON DE CAMPOS CARVALHO, FRANCISCO DE 

ASSIS LEITE DUARTE, YASUHIKO ENDO, SEBASTIÃO DARIO DE 

OLIVEIRA, JOÃO CARLOS PAVIN, SILVAN LIMA DE FREITAS, WILSON 

MASSAHIRO KISHI, HUGOLINO SANTANA, ENEDINA ANIBAL SILVA, 

ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA, CRESCENCIO MILITÃO DA SILVA, ILDOMAR 

MELCHIADES FERREIRA LOBO, RENATO WIDAL GARCIA FILHO, PLINIO 

FELICIANO DOS SANTOS, JULIO MANOEL DA SILVA, JOÃO CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFLORESTADORA CACIQUE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONISE FONTES BARRETO - 

OAB:7882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 DECISÃO

1 – Considerando que as diversas diligências visando à intimação da 

empresa ré restaram infrutíferas, DEFERE-SE o pedido de fls. 3.456. Para 

tanto EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias para intimação da 

executada para fins de cumprimento de sentença consoante despacho 

inicial já exarado nos autos, seguindo-se à risca as formalidades do artigo 

257 do CPC, consignando-se as advertências do despacho inicial.

2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 3 – Após, ENCAMINHEM-SE os autos à DPE para manifestação e 

requerimentos.

4 – Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Por fim, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137192 Nr: 6460-22.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFERE-SE o pedido do credor de fl. 99.Nesse contexto, incidiria com 

inteira justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a 

suspensão do feito quando não há localização de bens passíveis de 

penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito 

e exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição. Compulsando os autos, verifica-se que o feito já foi suspenso 

por 90 (noventa) dias (fl. 63). Assim, será descontado tal prazo.Destarte, 

com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo SUSPENDE a 

execução pelo prazo de 09 (nove) meses e pelo mesmo período fica 

suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do mesmo 

dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do prazo 

acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante dispõe o 

artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução é a 

satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não há 

razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam 

localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação fática 

sobre a localização do executado, tal fato será comunicado a este Juízo 

que determinará a juntada do expediente nestes autos para continuidade 

da execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso 

a exequente a qualquer momento provocar o Poder Judiciário para 

requerer providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

n e c e s s á r i a s . À s  p r o v i d ê n c i a s  n e c e s s á r i a s .  I N T I M E - S E . 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 70405 Nr: 7845-44.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIXO MAQUINAS MOTORES E PROD. AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ANDRADE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4.319-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 Autos n. 7845-44.2007.811.0006 (Código: 70405)

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por EIXO MÁQUINAS 

MOTORES E PROD. AGROP. LTDA em desfavor de RODRIGO ANDRADE 

SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, a parte exequente requereu à fl. 170 a intimação do 

executado para pagamento da quantia de R$ 2.624,59 sob pena de 

incidência de multa de 10%.

Devidamente intimada, a parte executada realizou o pagamento no valor 

indicado pelo exequente na planilha (fls. 176/178).

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que a parte executada cumpriu a 

obrigação objeto dos autos, promovendo o pagamento integral da avença.

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil e este juízo 

procede ao desbloqueio dos valores anteriormente bloqueados via 

BACENJUD (fls. 171/174).

Pelo princípio da causalidade, custas pela parte executada, se houver.

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192717 Nr: 9978-78.2015.811.0006

 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: SEBASTIÃO CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - 

OAB:16.008, VIVIANE SOUZA DO COUTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Autos n. 9978-78.2015.811.0006 Código: 192717

SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por SEBASTIÃO 

CEBALHO em face de TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, ambos 

qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada pelo DJE 

para se submeter à perícia médica designada pelo juízo (fls. 137/138).

 Em seguida, o oficial de justiça tentou a intimação pessoal do autor no 

endereço informado na petição inicial para comparecimento na perícia 

agendada. Contudo, a busca restou inexitosa, conforme certificado à fl. 

145.

Novamente foi certificada a impossibilidade de intimação da parte autora 

por oficial de justiça (fl. 155). Diante disso, restou impossibilitada a 

realização da perícia (fls. 156/157).

Este juízo intimou novamente a parte autora, via DJE para declinar o 

endereço do autor ou requerer o que entender de direito (fl. 158).

Foi certificado à fl. 159 o decurso do prazo sem manifestação da parte 

autora.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte requerente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. Os autores permaneceram inertes, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que os autores não promoveram as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 
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pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147107 Nr: 5400-77.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMINDA GERALDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE 

SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO ADSON DE SOUZA 

FILHO - OAB:122345 , NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A

 (...)Destarte, com fulcro no artigo 18, alínea a da lei 6024/74, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo tempo que perdurar a liquidação extrajudicial 

e DETERMINA o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

necessárias.DEFERE-SE a expedição de certidão de crédito para caso, 

querendo, possa a parte credora proceder à habilitação no Juízo da 

Liquidação Extrajudicial.Preclusas as vias impugnativas e a exequente 

nada requerendo, remetam-se os autos ao arquivo.Às providências 

necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175664 Nr: 10418-11.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LF CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, HYUNDAI 

CAOA DOP BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802 OAB/SP, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:15.249-A, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219 OAB/SP

 Código: 175664

DECISÃO

1 – Considerando que o alvará que a parte ré se refere foi devidamente 

expedido (fl. 367) e realizada transferência na conta bancária indicada 

pela ré à fl. 353, INDEFERE-SE o pedido de expedição de alvará.

2 – Tendo em vista ainda que o pedido de verificação de saldo 

remanescente já foi analisado por este juízo e comprovada a ausência de 

saldo a ser levantado (fls. 379/381), INDEFERE-SE o pedido reiterado.

3 – INTIME-SE a parte ré para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

4 – CERTIFICADO o prazo acima sem manifestação da parte, retornem os 

autos ao arquivo.

5 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75979 Nr: 2661-73.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE NAZÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO SOLER DO AMARAL 

JUNIOR - OAB:12465-A OAB/MT

 INTIMAÇÃO - PARTE REQUERIDA/EXECUTADA

MANIFESTAR - PENHORA BACENJUD POSITIVA

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/executada, na pessoa de seu Advogado, com o fito de que 

manifeste, no prazo de 5 dias, pleiteando o que entender de direito, acerca 

do resultado positivo da penhora em dinheiro efetivada no feito em tela via 

BACENJUD (fls. 170/171-v).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163348 Nr: 644-54.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIS MACIEL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, BANCO ORIGINAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566, PAULO 

ROBERTO VIGNA - OAB:173.477 OAB/SP, TAYLISE CATARINA 

ROGÉRIO SEIXAS - OAB:OAB/MT 15483-A

 Autos n. 644-54.2014.811.0006 (Código: 163348)

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por ISIS MACIEL DE 

ARRUDA em desfavor de BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A e BANCO ORIGINAL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

Entre um ato e outro, devido à reforma parcial da sentença pelo Tribunal 

de Justiça (275/282), este juízo determinou à fl. 335 que a parte exequente 

informasse eventual existência de saldo remanescente a ser executado.

Devidamente intimada, a parte autora informou à fl. 341 a ausência de 

saldo remanescente e requereu que os valores a título de honorários de 

sucumbência fossem liberados mediante alvará.

O alvará é visto à fl. 342

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que os requeridos cumpriram obrigação, 

promovendo o pagamento integral da avença.

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4442 Nr: 930-28.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A - FRIGOARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR SERROU CAMY FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318, 

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Código n. 4442

DECISÃO

1 – Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido pela parte 

autora (fls. 78/79) e ainda pelo fato de os autos estarem suspensos 

desde agosto de 2014 pelo falecimento do executado (fl.65) - sem que a 
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parte exequente promovesse as diligências cabíveis, nos termos do art. 

313, §2º, inciso I do CPC - INDEFERE-SE o pedido de fl. 98.

2 – INTIME-SE a parte autora para promover a regularização do polo 

passivo ou pugnar o que entender de direito no prazo de 10(dez) dias, 

sob pena de extinção/arquivamento.

4 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161465 Nr: 9263-07.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEAT, MOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Fundamenta-se e decide-se.Nesse contexto, incidiria com inteira 

justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a suspensão 

do feito quando não há localização de bens passíveis de penhora, 

impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito e 

exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e pelo 

mesmo período fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência 

do §1º do mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o 

transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, 

consoante dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo 

da execução é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do 

credor, não há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, 

porquanto, caso sejam localizados bens passíveis de penhora ou 

modificada a situação fática sobre a localização do executado, tal fato 

será comunicado a este Juízo que determinará a juntada do expediente 

nestes autos para continuidade da execução.Ademais, o processo será 

imediatamente desarquivado caso a exequente a qualquer momento 

provocar o Poder Judiciário para requerer providências úteis ao 

andamento da execução patrimonial na eventualidade de localizar bens do 

devedor aptos ao pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, 

cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o arquivamento da 

execução com as baixas e anotações necessárias.Às providências 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 70904 Nr: 8308-83.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OWDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA HADDAD MURGEL 

GEPP - OAB:123720, Jose Crescencio da Costa Junior - OAB:68.403, 

Otavio Bezerra Neves - OAB:59.709 RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA PINHEIRO DE LACERDA 

- OAB:39.325 DF

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte exequente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se e requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 91503 Nr: 6658-30.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE DE ARRUDA, DIOGO ARRUDA SANCHES, JANE 

DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO CÉSAR SANCHES, NEIDE 

RODRIGUES CASTELÃO, MARIA APARECIDA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT

 (...)Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes pontos:

(A)A prática de simulação pelos réus na realização do contrato de compra 

e venda que os autores pretendem anular;(B)A ocorrência de erro e dolo 

na pactuação da compra e venda do imóvel objeto da lide; ADMITE-SE a 

prova testemunhal para eventualmente comprovar as questões de fato 

descritas nos pontos controvertidos apontados acima.1 - Diante da 

natureza da demanda, este Juízo tem como imprescindível a realização de 

audiência instrutória para a formação do seu convencimento, razão pela 

qual DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de 

outubro de 2018 às 13h30min. 2 - INTIMEM-SE as partes para que 

apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, 

observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, 

sob pena de preclusão. 3 - Nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a 

ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). 4 - Saliente-se que a providência acima 

quanto à necessidade de comprovação da intimação poderá ser 

dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha 

a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na 

sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo 

Civil. 5 - CUMPRAM-SE. INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 19 de setembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 154896 Nr: 2376-07.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BISSOLI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE MINAS GERAIS S/A-BMG-AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG

 Código: 154896

DESPACHO

1 – Nos termos do § 2º do artigo 1.023 do CPC, tendo em vista que os 

embargos de declaração de fls. 287/294 possuem eventuais efeitos 

infringentes, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos opostos.

2 - Após, com ou sem manifestação da parte embargada, o que deverá 

ser certificado nos autos, voltem os autos CONCLUSOS.

3 - INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163453 Nr: 746-76.2014.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVARD FRANÇA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉVIO MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:

 (...)Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes pontos:
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(A)A posse da parte autora dos lotes urbanos mencionados na petição 

inicial;(B)O esbulho praticado pelo réu nos lotes do autor e a data do 

alegado esbulho; ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar as questões de fato descritas nos pontos controvertidos 

apontados acima.1 - Diante da natureza da demanda, este Juízo tem como 

imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação do 

seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de outubro de 2018 às 16h30min. 2 - INTIMEM-SE 

as partes para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias, observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 373 do 

CPC, sob pena de preclusão. 3 - Nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil, incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a 

testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). 4 - Saliente-se que a providência acima 

quanto à necessidade de comprovação da intimação poderá ser 

dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha 

a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na 

sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo 

Civil. 5 - Apresentado o rol, EXPEÇA-SE o necessário para a intimação 

judicial das testemunhas arroladas, com espeque na regra de exceção 

insculpida no artigo 455, §4º, inciso IV do CPC.6 - CUMPRAM-SE. 

INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136944 Nr: 6190-95.2011.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 (...)Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 

17 de setembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 132432 Nr: 1193-69.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO RODRIGUES DE CALVÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONGERAL S A SEGUROS E PREVIDÊNCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAZ HENRIQUE 

RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:14808B

 Código: 132432

DESPACHO

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente, 

devidamente intimada acerca dos cálculos juntados pela contadoria deste 

juízo à fl. 102, se manifestou discordando dos cálculos pela não 

computação dos honorários arbitrados. Após tal manifestação, a parte 

executada se manifestou à fl. 106 pugnando pela liberação do valor da 

quantia de R$ 439,24 pela quitação em excesso, já sendo apurado nesse 

valor a verba honorária que foi reduzida pela metade, devido ao 

pagamento integral no prazo (art. 827,§1º).

Considerando a petição de fl. 106, INTIME-SE o exequente, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste a respeito, sendo que o seu 

silêncio será interpretado como concordância, com a homologação dos 

cálculos e extinção da execução pela satisfação da obrigação.

2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 29197 Nr: 4270-67.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNCM-E, LNCM, EMGDA, JPR, MCFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468, JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - OAB:22.281 MT

 (...)1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo INDEFERE os pedidos 

contidos às fls. 320/321, referente a desconstituição da penhora 

realizada. 2 – Preclusas as vias impugnativas desta decisão, 

PROCEDA-SE a transferência do valor bloqueado, conforme requerido às 

fls. 327/328.3 – Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste o que entender de direito visando ao 

andamento desta execução, sobretudo atinente ao saldo remanescente, 

sob pena de arquivamento dos autos.4 – Oportunamente, PROCEDA a 

Secretaria à renumeração das páginas dos autos, a partir da fl. 231, 

devendo, para tanto, considerar a ordem cronológica dos atos 

processuais.5 – CUMPPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 3750 Nr: 52-06.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAUTICA SÃO LUIZ, LUIZA HELENA CHAMY 

DE ARRUDA GADOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 (...)Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de 

setembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 48490 Nr: 5676-55.2005.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORFIRIO RODRIGUES DE BRITO, LUCILA ALEM BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLME IVO BELLANDI, OLIVIA NATALINA 

BELLANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 Código: 48490

DECISÃO

 Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil.

 Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos com 

base na petição inicial e na contestação.

 Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes pontos:

(A) A posse da parte autora da área rural mencionada na petição inicial;

(B) A turbação pelos réus da posse das terras dos autores, a data da 
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alegada turbação e se a parte demandada impede o acesso ao imóvel do 

autor;

 (C) A extensão da área objeto da reintegração de posse que 

supostamente sofre turbação;

(D) Se a área ocupada pela ré é a mesma objeto da ação de reintegração 

de posse.

1 - Diante dos pontos controvertidos fixados, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento.

2 - Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão.

 3 - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4443 Nr: 908-67.1997.811.0006

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR SERROU CAMY FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A - FRIGOARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 Código n. 4443

DESPACHO

1 – Processo em ordem. Tendo em vista que a sentença de fls. 371/373 

extinguiu o feito sem resolução do mérito, CUMPRA-SE integralmente o 

último item da decisão de fl. 373.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138032 Nr: 7472-71.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 138032

DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que após a determinação de 

citação por este juízo em 25/07/2018 à fl. 62, a parte exequente realizou 

consecutivas cargas por advogados distintos logo em seguida, sendo que 

a última devolução se deu somente no dia 23/08/2018. Diante disso, como 

restou impossibilitado o cumprimento do despacho retro pela juntada de 

petição nos autos apensos, CUMPRA-SE integralmente o despacho de fl. 

62.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177179 Nr: 551-57.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAPDSDMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 177179

DECISÃO

1 – INDEFERE-SE o pedido para consulta de endereço da parte requerida 

na forma solicitada, uma vez que o endereço da parte ré indicado no 

mandado (fl. 98) é o mesmo contido na petição inicial, onde a ré já foi 

citada (fls. 161/162) e a parte exequente não demonstrou ter realizado 

qualquer diligência no sentido de buscar o novo endereço da ré.

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 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob pena 

de arquivamento.

3 – Após, CONCLUSOS para apreciações.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 71108 Nr: 8558-19.2007.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO FERNANDES DA SILVA, VANESSA 

FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA., AGROPECUÁRIA PROGRESSO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT, LUCIO MAURO LEITE LINDOTE - OAB:7711 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208972

 Código: 71108

DECISÃO

1 – CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo do edital de citação expedido à fl. 

63.

2 – Uma vez decorrido o prazo sem manifestação, este Juízo NOMEIA a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora especial da 

segunda ré Agropecuária Progresso LTDA, a qual deverá ser intimada 

pessoalmente para apresentar resposta em favor do réu, no prazo de 15 

dias, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC.

3 – INDEFERE-SE o pedido de citação por edital do confinante José Duarte 

Sobrinho (fls. 131/132), uma vez que não se esgotaram os meios para 

tentativa de citação pessoal.

 4 – Por outro lado, verifica-se à fl. 110 que este juízo realizou buscas 

somente no nome dos outros dois confinantes. Dessa forma, DEFERE-SE a 

busca de endereço junto aos órgãos conveniados. As diligências visando 

à localização da parte, a princípio, são de responsabilidade do autor da 

demanda. Contudo, estando ao alcance do magistrado sistemas de 

buscas e pesquisas informatizadas, visando à efetividade do feito e em 

atendimento ao art. 6º do CPC , é cabível o deferimento do pedido.

5 – Sendo frutífera, PROMOVA-SE a citação do requerido.

6 – Sendo inexitosa a diligência acima, DEFERE-SE a intimação/citação por 

edital do confinante. Para tanto, EXPEÇA-SE edital com prazo de 20 (vinte) 

dias, seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do CPC, 

consignando-se as advertências do despacho anterior.

7 – Após, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias.

8 – Por fim, CONCLUSOS.

9 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149646 Nr: 8320-24.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEREIRA LEITE, SEBASTIÃO 

PEREIRA LEITE-ME, RODENILSON DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8320-24.2012.811.0006 (Código: 149646)

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

OESTE DE MATO GROSSO – SUCREDI SUDOESTE em face de SEBASTIÃO 

PEREIRA LEITE-ME e Outros, ambos qualificados na inicial.

 A emenda à inicial foi recebida em 06/02/2013 (fl.68).

Em fl. 73 foi certificada a impossibilidade de citação dos executados em 

virtude da mudança de endereço.

Em petição de fl. 75 a exequente pugna pela suspensão do feito, o que foi 

deferido à fl. 76, ficando os autos suspensos por 06 (seis) meses.

Devidamente intimada para se manifestar acerca do prosseguimento da 

execução, a exequente requereu novamente a suspensão dos autos 

(fl.84), o que foi indeferido à fl. 85. No mesmo ato, a parte exequente foi 

intimada a se manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça.

O despacho foi publicado em 07/04/2017 (fl.86) e certificado o decurso do 

prazo à fl. 88.

A parte exequente foi intimada pessoalmente (fl. 89-v) para se manifestar 

e quedou-se novamente inerte.

A parte autora foi intimada novamente para dar andamento ao processo e, 

conforme certidão de fl. 94, quedou-se inerte.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, considerando que o autor não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 188680 Nr: 7402-15.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO DA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI GOMES VILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, alínea “a” do 

Código de Processo Civil, este Juízo HOMOLOGA o reconhecimento da 

pretensão realizada pelo réu Wanderlei Gomes Vilar a fim de declarar a 

ocorrência de usucapião da área descrita no processo administrativo de 

georreferenciamento, e, por conseguinte, a propriedade do usucapiente 

Murilo da Silva Magalhães, com fundamento nos artigos 191 da 

Constituição Federal e 1.239 do Código Civil de 2002.Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso II, “a” do Código de Processo Civil.EXPEÇA-SE mandado para o 

registro da propriedade, encaminhando-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, ressaltando-se que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita, de modo que tal benesse compreende os emolumentos 

cartorários respectivos, na forma do art. 98, 1º, inciso IX, do CPC.Com 

fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais. De outro lado, sem a 

incidência de honorários advocatícios, ante a ausência de pretensão 

resistida. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181305 Nr: 3074-42.2015.811.0006

 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: FABIO GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO PAMPA, VALTRA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ - 

OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9304/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B

 (...)Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes 

pontos:A)A responsabilização das rés;B)Danos materiais experimentados 

pelo autor;C)Ocorrência de dano moral à parte autora e sua 

extensão;ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente comprovar 

a questão de fato descrita nos pontos controvertidos apontados 

acima.Diante da natureza da demanda, este Juízo tem como imprescindível 

a realização de audiência instrutória para a formação do seu 

convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de outubro de 2018 às 15h30min (MT).1 - Com 

fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIMEM-SE as partes para que 

apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão, com base nos pontos controvertidos, observando-se a regra 

do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC. 2 - Nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil, incumbe ao advogado (a) da parte informar 

ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através 

de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 3 - Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. 4- CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 17 de 

setembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 42330 Nr: 936-54.2005.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S3 COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO VITORAZZI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Horschutz Guimarães 

- OAB:3515, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910, 

RENATO P. BONILHA - OAB:3.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUÉRIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:6.514 MT

 Código n. 42330

DESPACHO

1 - Permaneçam os presentes autos suspensos, até o deslinde do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apenso, como 

determinado à fl. 179 dos presentes autos.

2 - CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 20433 Nr: 1455-34.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS ANTONIO MACIEL, MARCELO DE 

OLIVEIRA MACIEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 20433

DECISÃO

1 – Considerando que a parte executada, embora intimada, deixou de 

efetuar o pagamento do débito, bem como que a parte exequente logrou 

êxito em demonstrar uma possível melhora na capacidade econômica da 

executada e seu vínculo empregatício, este Juízo DEFERE o requerido às 

fls. 182/184, determinando a penhora de 30% dos rendimentos líquidos 

percebidos pela parte executada, até a satisfação integral do débito.

2 - Para tanto, OFICIE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do 

Secretário de Saúde para o cumprimento da determinação supra.

 3 – Restando frutífera tal penhora, proceda-se o depósito do montante na 

conta única do TJ/MT, para que este efetue a vinculação dos valores ao 

processo.

4 – Sendo inexitosa a diligência, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento da 

vertente execução, sob pena de arquivamento.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197724 Nr: 2115-37.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA CEBALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIEDSON HURTADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16.646 MT

 (...)ADMITE-SE a prova testemunhal para comprovar as questões de fato 

descritas nos pontos controvertidos apontados às fls. 118/119, como 

requerido pela parte autora.1 - Diante da natureza da demanda, aliado ao 

requerimento da autora, este Juízo tem como imprescindível a realização 

de audiência instrutória para a formação do seu convencimento, razão 

pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 24 

de outubro de 2018 às 14h30min (MT).2 – INTIMEM-SE as partes por meio 

de seus patronos, com fundamento no art. 357, §4º do CPC, para que, 

caso queiram, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias, com base nos pontos controvertidos, observando-se a 

regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, sob pena de 

preclusão.Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.3 - 

EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da parte cujo depoimento 

pessoal se requer, com as advertências legais quanto à pena de 

confissão em caso de não comparecimento, consignando, ainda, no 

mandado a ser expedido à parte demandada, acerca da renúncia do 

patrono apresentada às fls. 75/76 a fim de que seja constituído novo 

procurador nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de o processo 

seguir à sua revelia.4 – CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170235 Nr: 6438-56.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSUNÇÃO & MOREIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6438-56.2014. 811.0006 Código: 170235

SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança c/c indenização por dano moral ajuizada 

por ASSUNÇÃO& MOREIRA LTDA-EPP em face de ELETROTEC 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada via DJE 

para recolher a diligência do oficial de justiça para cumprimento da carta 

precatória de citação (fls. 135/137) e não se manifestou.

A missiva foi devolvida a pedido da parte autora (fls.139/155) em 

30/01/2018.

Diante da devolução da carta precatória sem o cumprimento, a parte 

autora foi intimada para se manifestar nos autos (fl. 156), tendo sido 

certificado à fl. 157 o decurso do prazo sem manifestação.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, percebe-se que a parte requerente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. Os autores permaneceram inertes, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que os autores não promoveram as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155463 Nr: 2989-27.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS 

EM DIREITOS CREDITORIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DANIEL LEITE PEZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243 SP, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2989-27.2013.811.0006 Código: 155463

SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 05/04/2013 por 

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOSCREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face de RICARDO 

DANIEL LEITE PIZA, ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, este juízo determinou a expedição 

de citação da parte ré no endereço indicado pela autora.

A carta de citação foi devolvida ao remetente pela insuficiência de 

endereço (fl. 81), motivo pelo qual a parte autora foi intimada em 

22/05/2018 para indicar o endereço completo da ré.

À fl. 84 foi certificada a ausência de manifestação da autora ante a 

intimação do juízo.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte requerente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. Os autores permaneceram inertes, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que os autores não promoveram as diligências 
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que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 230604 Nr: 1582-10.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALÇADOS BEBECÊ - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CALÇADOS-VALMAR COMÉRCIO DE 

VESTUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

SILVA DE SOUZA - OAB:13.222

 Código n. 230604

DECISÃO

1 – Considerando que do pedido de concessão de prazo para emenda da 

petição inicial já se passaram mais de 02 (dois) anos e ainda a certidão de 

decurso de prazo à fl. 15, INTIME-SE pessoalmente a parte autora para 

declinar a qualificação dos sócios da ré ou pugnar o que entender de 

direito para o andamento do feito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

extinção.

2 – Transcorrido o prazo assinalado, CERTIFIQUE-SE e, após, 

CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157718 Nr: 5428-11.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE KMITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 157718

DECISÃO

1 – Considerando que a tentativa de bloqueio nas contas bancárias dos 

executados via sistema BACENJUD restou inexitosa (fls. 173-174), 

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 às fls. 176/177.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181160 Nr: 2973-05.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCL, AFCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Fundamenta-se e decide-se.Nesse contexto, incidiria com inteira 

justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a suspensão 

do feito quando não há localização de bens passíveis de penhora, 

impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito e 

exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução 

é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não 

há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso 

sejam localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação 

fática sobre a localização do executado, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução.Ademais, o processo será imediatamente 

desarquivado caso a exequente a qualquer momento provocar o Poder 

Judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial na eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao 

pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141243 Nr: 10920-52.2011.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 (...)Logo, por pretender a embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir 

contra referida decisão utilizando instrumento adequado.Forte em tais 

razões, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este 

Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo a 

decisão atacada ser mantida em sua integralidade, ex vi do artigo 1.022 do 

CPC.Oportunamente, PROCEDA a Secretaria a renumeração das folhas 

dos autos, a partir da fl. 282, considerando a ordem cronológica dos atos 

processuais.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 60341 Nr: 6620-23.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS ANTONIO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA VICARI WEISSHEIMER - 

OAB:8914-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 60341

 DECISÃO
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1 – Sem delongas, verifica-se que a competência para processar e 

analisar a presente demanda é da Quarta Vara Cível desta Comarca, ante 

a existência de interesse do Poder Público Estadual, consoante disposição 

do Provimento n. 05/2014/TP, por meio do Quadro de Competências 

atualizado em 21/03/2018, item 7, que determina:

“4ª Vara – Processar e julgar os feitos em que sejam parte, interessada ou 

interveniente, as Fazendas Públicas Federal, estadual ou municipal, 

associadas a cartas precatórias, rogatória e de ordem afetas à sua 

competência”.

Logo, considerando que a Quarta Vara Cível desta Comarca é competente 

para “processar e julgar os feitos que envolvem interesses das Fazendas 

Pública Federal, Estadual e Municipal”, PROMOVA-SE a redistribuição do 

feito em favor da Quarta Vara Cível desta Comarca, determinando a 

remessa deste feito para o referido Juízo.

2 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6818 Nr: 422-48.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MASSAFUMI MATSUSHITA, IRACEMA 

TOMICO MATSUSHITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 6818

DECISÃO

1 – De início, diante da petição de fl. 242, este Juízo DEFERE a expedição 

de carta precatória para a citação da parte executada, no endereço 

indicado à fl. 237.

2 – INTIME-SE novamente a parte exequente para, no prazo de 15 dias 

comparecer a esta secretaria da 2ª vara cível, retirar a Carta Precatória e 

protocolizá-la, sob pena de extinção ou arquivamento. Após deverá 

acostar aos autos o comprovante da distribuição na Comarca indicada no 

documento.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136295 Nr: 5476-38.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CONCEIÇÃO JACOBINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BARBOSA DA SILVA, JARBAS 

BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ, HEBERT DIAS - 

OAB:12395

 (...)Nesse quadro, fixam-se como controvertido o seguinte ponto:A)A 

existência de dano moral causado pelos réus ao autor;ADMITE-SE a prova 

testemunhal para eventualmente comprovar a questão de fato descrita no 

ponto controvertido apontado acima, ou seja, a ocorrência de dano 

moral.Diante da natureza da demanda, este Juízo tem como imprescindível 

a realização de audiência instrutória para a formação do seu 

convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de outubro de 2018 às 15h30min (MT).1 - Com 

fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIMEM-SE as partes para que 

apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão, com base nos pontos controvertidos, observando-se a regra 

do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC. 2 - Nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou 

intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 3 - Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. 4 - Apresentado o rol, EXPEÇA-SE o necessário 

para a intimação judicial das testemunhas arroladas, com espeque na 

regra de exceção insculpida no artigo 455, §4º, inciso IV do CPC.5- 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 48269 Nr: 5450-50.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALÇADOS BEBECÊ - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CALÇADOS-VALMAR COMÉRCIO DE 

VESTUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Código n. 48269

DESPACHO

1 - Permaneçam os presentes autos suspensos, até o deslinde do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apenso, como 

determinado à fl. 152 dos presentes autos.

2 - CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4175 Nr: 21-93.1991.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC&CL-STCER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACIRLENE P. DOS SANTOS - 

OAB:14.232, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRANQUINHO - 

OAB:8644/MT

 (...)Fundamenta-se e decide-se.Nesse contexto, incidiria com inteira 

justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a suspensão 

do feito quando não há localização de bens passíveis de penhora, 

impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito e 

exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução 

é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não 

há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso 

sejam localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação 

fática sobre a localização do executado, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução.Ademais, o processo será imediatamente 

desarquivado caso a exequente a qualquer momento provocar o Poder 

Judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial na eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao 

pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 
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anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163866 Nr: 1095-79.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GONÇALVEZ E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n. 1095-79.2014. 811.0006 – Código n. 163866

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por META 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA em face de 

LUIZ CARLOS GONÇALVEZ E CIA LTDA, todos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte executada apresentou 

embargos à execução que foram rejeitados, conforme cópia da sentença 

às fls. 66/67.

Diante da rejeição dos embargos, a parte exequente foi intimada a se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. A publicação da decisão se deu 

em 16/02/2018 (fl.65), sem manifestação da exequente, conforme 

certificado à fl. 68.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o exequente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95956 Nr: 1022-49.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURO INFORMÁTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos n. 1022-49.2010.811.0006 – Código n. 95956

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por FUTURO 

INFORMÁTICA LTDA em face de M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

todos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte executada apresentou 

exceção de pré-executividade às fls. 54/58.

A decisão de fls. 69/70 rejeitou a exceção de pré-executividade. Da 

decisão, a parte exequente foi intimada para se manifestar (fl. 72), 

quedando-se inerte, conforme certificado à fl. 73.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, percebe-se que a parte exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o exequente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005403-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DA DATA DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Autora da lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecer na 

audiência de Conciliação Designada Para o dia 13 de Dezembro de 2018 

as 16h30min na Sala de Audiência nº 01, do CEJUSC. Cáceres, 20 de 

setembro de 2018. MARCOS JOSÉ COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000801-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCENEIA BRANDAO BARROS (REQUERIDO)

MARIA SONIA ALVES (ADVOGADO(A))

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA (ADVOGADO(A))

ALCIDES PEREIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NELSON RIBEIRO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

CERTIDÃO TRIAGEM Aguardando manifestação do avaliador. Cáceres-MT, 

19 de setembro de 2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003235-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBORINA CORREA DA SILVA (RÉU)

 

Decorrendo prazo para contestação.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002726-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDREZA LARA CACHUI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO (ADVOGADO(A))

Catia de Almeida (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - 712.300.252-00 (CURADOR)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - 690.520.501-04 

(CURADOR)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - 010.974.031-90 (CURADOR)

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - 039.695.194-54 (CURADOR)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002726-02.2018.8.11.0006; Valor causa: $28,364.52; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707). 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): MARIA ANDREZA LARA 

CACHUI Parte Ré: RÉU: CATIA DE ALMEIDA CURADOR: MURILO OLIVEIRA 

SOUZA, CIBELI SIMOES DOS SANTOS, BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE, EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA, HAMILTON LOBO 

MENDES FILHO Impulsiono os autos para intimar/cientificar o Núcleo de 

Práticas Jurídicas – NPJ, acerca da certidão negativa (ID Num. 15426397) 

aguardando manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Cáceres-MT, 20 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, JOEL SOARES VIANA JUNIOR 

Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004314-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

VALDIR NATAL ZAMPIRON (AUTOR(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA MARIA SANTIAGO (AUTOR(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

JOSE LOMBARDI FILHO (RÉU)

ANDRESSA SANCHES LOMBARDI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA (JUSTIÇA 

GRATUITA) ZONA RURAL Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1004314-78.2017.8.11.0006; Valor causa: $4,037,917.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: VALDIR NATAL ZAMPIRON, ANA MARIA SANTIAGO Parte 

Ré: JOSE LOMBARDI FILHO, ANDRESSA SANCHES LOMBARDI. Pessoa(s) 

a ser(em) intimada(s) Nome: VALDIR NATAL ZAMPIRON Endereço: 

Estrada Linha Limoeiro, Escola s/n LT.87, Sítio Ribeiro, ZONA RURAL, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: ANA MARIA SANTIAGO 

Endereço: Estrada Linha Limoeiro, Escola s/n LT .87, Sítio Ribeiro, ZONA 

RURAL, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000; Finalidade: 1. Proceder à 

INTIMAÇÃO da PARTE REQUERENTE, acima qualificada, com o intuito de 

que compareça acompanhada de seu Advogado ou Defensor Público, na 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO designada para o dia 11 DE DEZEMBRO DE 

2018 às 15H30MIN, que será realizada na SALA DE AUDIÊNCIAS da 3ª 

VARA CÍVEL, no FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES/MT. 

Despacho/Decisão: "Com efeito, considerando as provas postuladas pelas 

partes à produção, delibero nos seguintes termos: - DAS PROVAS 

INDICADAS PELOS REQUERIDOS: Fica deferida a produção da prova 

testemunhal e a colheita de depoimento pessoal dos autores. - DAS 

PROVAS INDICADAS PELOS REQUERENTES: Também fica deferida a 

produção de prova testemunhal e a colheita do depoimento pessoal dos 

requeridos. No tocante ao pedido de acareação, a deliberação acerca de 

sua realização será promovida durante a audiência (...). Fica deferida a 

produção da prova testemunhal, limitado ao número de 05 (cinco) 

testemunhas para cada parte – cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, §4° do CPC). Saliento ainda que incumbirá ao 

Advogado de cada parte, além de apresentar o rol, promover a notificação 

das testemunhas indicadas por seu representado e provar que o fez nos 

autos, observando o disposto no art. 455, §§1° e 2° do CPC). Intimem-se 

pessoalmente os autores e requeridos acerca do depoimento pessoal, 

anotando as advertências do art. 385 do CPC. Ainda em tempo, lembrando 

do que ficou acertado no tópico alusivo à impugnação ao benefício da 

justiça gratuita, ficam os autores também intimados, por seus Advogados, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresentem informações 

atualizadas acerca de sua situação econômica. Publique-se a presente 

decisão. Expeça-se o necessário". Observação: 1. Fica a cargo das 

partes procederem a intimação de suas testemunhas. 2. Nos termos do 

art. 362, § 3º do CPC, fica a cargo da parte que deu causa à redesignação 

do ato em custear à diligência do Oficial de Justiça e despesas das 

testemunhas, devidamente comprovadas. Advertências: A) A parte 

deverá comparecer na audiência designada acompanhado de Advogado 

e/ou Defensor Público; B) Fica a parte advertida de que a ausência 

injustificada na audiência importará em ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeito a multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da 

causa (art. 334, §8º do NCPC). Peças que acompanham este mandado: 

Petição Inicial; Cáceres, 20 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000466-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGIA MAGIO MUNHOZ (REQUERIDO)

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

 

AGUARDANDO TRANSITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002181-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SOUZA DE PAULA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte autora, na 

pessoa do advogado(a)(s), para que manifeste acerca do requerimento ID 

Num. 15415789, mais precisamente sobre o interesse na realização da 

audiência conciliatória. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, 

digitei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003927-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

MANOEL INACIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte autora, na 

pessoa do advogado(a)(s), para que manifeste acerca do requerimento ID 

Num. 15390147, mais precisamente sobre o interesse na realização da 

audiência conciliatória. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, 

digitei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005454-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1005454-16.2018.8.11.0006; Valor causa: $45,504.00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: LUCIO DE ALMEIDA Parte Ré: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

Nome: LUCIO DE ALMEIDA Endereço: RUA JACARANDA, 188, JD. 

GUANABARA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000; Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante 
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da Parte Autora, com o fito de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada o dia 05 de novembro de 2018 as 

14h:00m, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres, 20 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: 1003676-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte autora, na 

pessoa do advogado(a)(s), para que manifeste acerca do requerimento ID 

Num. 15295292, mais precisamente sobre o interesse na realização da 

audiência conciliatória. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, 

digitei.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000932-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA (AUTOR(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIMARI CUNHA FONTES (ADVOGADO(A))

ESPÓLIO DE JOSÉ ÁVILA CINTRA (RÉU)

SEBASTIÃO CINTRA - REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS (RÉU)

ESPÓLIO DE EURICIDE DOS SANTOS CINTRA (RÉU)

MARINO SOUTO FONTES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1000932-77.2017.8.11.0006; Valor causa: $80,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: USUCAPIÃO (49); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: ELEUTERIO PEREZ MANCILHA Parte Ré: MARINO SOUTO FONTES, 

ESPÓLIO DE JOSÉ ÁVILA CINTRA, ESPÓLIO DE EURICIDE DOS SANTOS 

CINTRA, SEBASTIÃO CINTRA - REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS. 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: ELEUTERIO PEREZ MANCILHA 

Endereço: Baia da Campina, zona rural, 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 13 de 

dezembro de 2018 as 16h:00m, que será realizada no Fórum da Comarca 

de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres, 20 de setembro de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE Auxiliar 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 165315 Nr: 2390-54.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CAPRONI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS 

LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIVOREDO VILAS 

BOAS - OAB:74368 MG, DANIEL VILAS BOAS - OAB:74368 MG, LUIZ 

MARCIO FONSECA DA SILVA - OAB:12384, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Vistos etc.

 Em razão da decisão proferida nas fls. 710/715 e considerando as 

manifestações contidas nas fls. 770/773 e fls. 775/778, nomeio para a 

perícia complementar a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

(www.realbrasilconsultoria.com.br), com endereço na Rua Gal. Odorico 

quadros, n° 37, Jardim dos Estados – CEP 79020-260, Campo Grande/MS, 

a fim de que disponibilize um perito(a) nestes autos. Intime-se para que 

ciente de seu encargo, apresente proposta de honorários; currículo; e 

dados profissionais (art. 465, §2°).

 Concomitante, deverão as partes indicar, caso queiram, assistente 

técnico bem como os quesitos à serem respondidos pelo perito, sendo 

este o momento para também arguir o impedimento ou suspeição do expert 

(art. 465, §1°).

Apresentada a proposta, intime-se a requerida FIAT AUTOMÓVEIS para 

que efetue o depósito ou impugne a proposta (art. 465, §3°), no prazo de 

05 dias, ficando anotado que no mesmo prazo quaisquer das partes 

poderão impugnar os honorários propostos.

Após efetuado o depósito dos honorários, deverá o(a) perito(a) ser 

intimado(a) para que informe, data, horário e local para a realização da 

perícia, a partir da qual terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo. Dentro deste período, caso tenha havido 

indicação de assistente técnico, também deverão estes apresentar seus 

respectivos pareceres. (Arts. 474, §2° 474, 477).

 Protocolado o laudo pericial em Juízo, e eventuais pareceres de possíveis 

assistentes técnicos indicados, terão as partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135550 Nr: 4649-27.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

20116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA DA SILVA 

PIENTA - OAB:22030-O-MT, ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE 

ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:84.400 MG, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:17.513 MT

 ... - OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, requisitando que junte ao 

processo todos os informes de rendimentos detalhados e vinculados ao 

serviço civil/militar do requerente, bem como todo o histórico de 

consignações em sua folha de pagamento, observando-se em ambos os 

casos o período de abril/2010 a Janeiro/2011. Para a manifestação do 

ESTADO anoto o prazo de 15 (quinze) dias. - concomitante, poderão as 

partes para melhor subsidiar o Juízo fazer constar no processo 

informações que reputem pertinentes, desde que correspondam ao 

período indicado, devendo a requerida ainda indicar para quais operações 

de crédito e respectivas instituições financeiras teriam sido destinados os 

recursos resultantes da operação de crédito questionada neste processo, 

vez que seu argumento é o de que a quantia de R$11.853,44 teriam sido 

utilizadas para a liquidação de contratos diversos, conforme consta do 

documento de fls. 92. Em tal manifestação, deverá indicar 

pormenorizadamente em que consistiram os contratos supostamente 

liquidados, com descrição do beneficiário, detalhamento do saldo devedor 

de cada operação quando da suposta renegociação, valor de liquidação 

com abatimento proporcional dos juros e apresentação de comprovantes 

de liquidação; - especificamente o Autor, deverá informar se manteve 

alguma relação jurídica anterior com o Requerido e/ou se realizou alguma 

operação de crédito - empréstimos bancários com outras instituições 

bancárias nos meses de abril e agosto de 2010, conforme descrito no 

documento de fls. 92. Deverá ainda informar se é titular da conta corrente 

descrita no referido documento e se recebeu a quantia de R$ 1.333,30 

reais lá descrita. Para subsidiar sua resposta, poderá apresentar extrato 

de movimentação de suas contas bancárias entre nos meses de abril, 

agosto, setembro e novembro de 2010, além de apresentar os holerites 
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dos meses de abril de 2010 a janeiro de 2011. Para a manifestação das 

partes, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. ...

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005403-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO (USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA) PRAZO - 

20 DIAS Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI 

SOBRINHO Dados do processo: Processo: 1005403-05.2018.8.11.0006; 

Valor causa: $50,000.00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): ESMERALDA PEREIRA DA SILVA, brasileira, viúva, do lar, 

portadora do RG de nº. 401.203 SSP/MT e inscrita no CPF/MF sob o nº 

202.586.151-68, com residência e domicilio, Rua Santa Lucia, n° 462, 

Quadra 23, lote 06, Bairro Marajoara, Cáceres– MT (DOC. Anexo), por seu 

procurador judicial que a presente subscreve (DOC. Anexo), sob o 

endereço eletrônico advpedrolacerda@hotmail.com, intimações em seu 

endereço profissional sito na Rua XV de novembro, n° 336 – Centro – 

Cáceres/MT, telefone (65) 3323-4543, com o devido acato e respeito, vem 

a presença de Vossa Excelência, na forma prevista o artigo 1.238, 

Parágrafo Único, do Código Civil Brasileiro, propor a presente, Parte Ré: 

RÉU: ADEMIR FERNANDES. brasileiro, solteiro, portador do RG de nº. 

540.399 SSP/MT e CIC n° 327.908.561-68, com endereço em local incerto e 

não sabido, com fundamentos nas razões de fato e de direito que passa a 

tratar. Finalidade: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, 

bem como dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, na forma do art. 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 216-A, § 

4º da Lei de Registros Públicos do CPC, dos termos da ação de usucapião 

do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados pela 

parte autora. . Resumo da Inicial: Trata-se AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO Urbano, ESMERALDA PEREIRA DA SILVA, brasileira, 

viúva, do lar, portadora do RG de nº. 401.203 SSP/MT e inscrita no CPF/MF 

sob o nº 202.586.151-68, com residência e domicilio, Rua Santa Lucia, n° 

462, Quadra 23, lote 06, Bairro Marajoara, Cáceres– MT (DOC. Anexo), 

por seu procurador judicial que a presente subscreve (DOC. Anexo), sob 

o endereço eletrônico advpedrolacerda@hotmail.com, intimações em seu 

endereço profissional sito na Rua XV de novembro n° 336 – Centro – 

Cáceres/MT, telefone (65) 3323-4543, com o devido acato e respeito, vem 

a presença de Vossa Excelência, na forma prevista o artigo 1.238, 

Parágrafo Único, do Código Civil Brasileiro,propor a presente AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em face de: ADEMIR FERNANDES, 

brasileiro, solteiro, portador do RG de nº. 540.399 SSP/MT e CIC n° 

327.908.561-68, com endereço em local incerto e não sabido, com 

fundamentos nas razões de fato e de direito que passa a tratar. A autora 

na qualidade de legítima possuidora (DOC. Anexo), pleiteia neste juízo a 

sentença declaratória de usucapião, nos termos do artigo Art. 1.238, 

Parágrafo Único, do Código Civil, uma vez que exercem a posse mansa, 

pacífica, duradora e com animus domini, do imóvel urbano situado no 

Loteamento Marajoara, “LOTE 06, QUADRA 23”, com metragem da área de 

375,00m² (trezentos e setenta e cinco metros quadrados) com registro no 

Cartório do 1º Ofício da Comarca de Caceres/MT, sob a matrícula nº. 

18.737, Lv. 02-N-4, fls. 105. II- PRELIMINARES A) DA INDICAÇÃO DE 

ENDEREÇO ELETRÔNICO NA PETIÇÃO INICIAL É sabido que com avanço 

tecnológico na seara do Judiciário brasileiro o Novo Código de Processo 

Civil, no art. 319, prevê como um dos requisitos da Petição Inicial indicação 

de endereço eletrônico, no entanto, a excessiva observância ao 

formalismo ou requisitos cria obstáculo para o Jurisdicionado no acesso a 

Jurisdição, ou seja, origina um conflito com os princípio que a CF/88 

insculpiu: a inafastabilidade da jurisdição e o direito de ação. Assim, com 

essa razões, a autora, por serem pessoa humilde e não ter endereço 

eletrônico, requer que qualquer intimação ou publicação do Juízo seja 

endereçada ao endereço eletrônico do patrono: 

advpedrolacerda@hotmail.com; referente ao Réu, por não saber informar 

o endereço eletrônico, a autora requer que seja feita a citação nos 

endereço indicados na Petição Inicial. B) DA LEGITIMIDADE ATIVA DA 

AUTORA: O Código Civil, em seu artigo 1.241 reconhece a legitimidade dos 

possuidores para requererem a propriedade do imóvel mediante instituto 

da usucapião: Art. 1.241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja 

declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel. Assim, 

com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, a autora é 

legítima possuidora da referida área da qual detém a posse mansa, 

pacífica e prolongada por mais de 18 (dezoito) anos (por si e seus 

antecessores), ao qual utiliza o imóvel como MORADIA ÚNICA E 

HABITUAL, portanto, não restam dúvidas de que possuem legitimidade 

ativa para requerer que lhes seja declarada a propriedade C) DA 

LEGITIMIDADE PASSIVA No caso em comento, a legitimidade passiva é 

incontestável. Analisando a Certidão de Matrícula de nº. 18.737, do 1º 

R.G.I da Comarca de Cáceres/MT, datada em 06/07/1988, é notório que no 

registro do Lote Urbano objeto da presente ação figura como proprietário o 

nome de ADEMIR FERNANDES. O autor, expondo na petição inicial o 

fundamento do pedido e juntando planta do imóvel, requererá a citação 

daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como 

dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais 

interessados, Sob este aspecto, a relação jurídica estabelecida entre a 

autora e o réu é evidente. Através dos documentos anexos, denota-se 

que o réu usucapido fez a inscrição do imóvel em seu nome na data de 

06/07/1988, conforme transcrições lançadas a margem da matrícula nº. 

18.737, do 1º R.G.I de Cáceres/MT III - DO PROCESSO DE OCUPAÇÃO 

Assim, da análise do conjunto fático-probatório, é flagrante que a autora 

comprovou o exercício da posse de natureza “ad usucapionem”, há mais 

de 17 (dezessete) anos (de posse própria), de forma contínua e 

ininterrupta, sem oposição ou contestação do proprietário, “cum animus 

domini”, logo, faz “jus”, que o domínio do imóvel seja declarado por 

sentença com força de coisa julgada. Da análise dos documentos juntados 

a exordial, percebe-se que a autora reside no imóvel há aproximadamente 

dezessete anos, fato este que está comprovado pelos comprovantes de 

quitação anual de débitos expedidos pela empresa ENERGISA do ano de 

2000 até o ano de 2017 Observa-se no artigo acima transcrito, que o fato 

gerador do direito a usucapião do Lote não é a Sentença Judicial, que tem 

natureza apenas declaratória, mas sim o preenchimento dos requisitos 

constantes no referido artigo e parágrafo único. Ainda, é de se extrair do 

artigo Art. 1.238 e parágrafo único que os requisitos da ação de 

usucapião extraordinária são os seguintes: (a) posse ininterrupta, mansa 

e pacífica; (b) por mais de 15 anos; (c) com animus domini Logo, é de 

concluir que na hipótese dos autos a posse da autora é remota aos idos 

de 2000, conforme documentos comprobatórios anexados a inicial Por fim, 

a jurisprudência é uníssona e pacífica no proposto de robustecer o direito 

da autora ao expressa entendimento de que, uma vez preenchidos os 

requisitos dos artigos do Código Civil acima indicados, possível é o 

deferimento do pedido de usucapião: IV – DA CARACTERÍSTICA DA 

OCUPAÇÃO POSSE DE BOA FÉ Posse de boa-fé é aquela em que o 

possuidor a exerce na crença, e na certeza de que é proprietário da 

coisa, uma vez que desconhece quaisquer vícios ou impedimentos para a 

sua aquisição.Nesse sentido, definem os arts. 1201 e seguintes do Código 

Civil: Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o 

obstáculo que impede a aquisição da coisa Parágrafo único. O possuidor 

com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em 

contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção. POR 

FIM, HÁ DE SE DESTACAR QUE SE NÃO FOSSE A ABSOLUTA CERTEZA 

DE SEREM DONOS DO IMÓVEL, A AUTORA NÃO TERIAM EMPREGADO 

RELEVANTES INVESTIMENTOS NO LOCAL, EIS QUE O IMÓVEL CONSTITUI 

O ÚNICO PATRIMÔNIO DA AUTORA. POSSE MANSA E PACÍFICA Conforme 

constatado através da certidão negativa dos distribuidores cíveis, 

verifica-se que a detentora do domínio não adotou meios (interditos 

possessórios ou petitórios) para contestar ou impugnar a posse dos 

ocupantes, que se preservou de forma mansa e pacífica há mais de 17 

(dezessete) anos V - DA INTIMAÇÃO DOS CONFINANTES INDIVIDUAIS 

Cumpre destacar que, no local não há qualquer disputa ou discordância 

quanto aos limites comuns entre os imóveis. Neste assertiva, para que 

seja possível produzir tal prova em juízo segue abaixo a qualificação 

completa dos moradores os imóveis vizinhos LADO DIREITO: EMERSON 

COSTA RIBEIRO REDEZ, Rua Santa Lucia, n° 180, bairro marajoara, 

Cáceres/MT, Telefone (65) 99619-3880; LADO ESQUERDO: LEONICE DE 

SOUZA LIMA, n° 458, bairro marajoara, Cáceres/MT, Telefone (65) 
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99606-0939; FUNDO DO IMÓVEL: REZENDE LUIZ MARQUES FILHO, Rua 

Santa Clara, n° 108, bairro Marajoara, Cáceres/MT, Tel. (65) 99966-8981 – 

Onde reside na Rua dos Costa Pereira, n°03, bairro Cohab nova; VI - DA 

NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI Cediço que a prescrição aquisitiva é uma das 

modalidades de aquisição originária da propriedade, não ocorrendo a 

transferência da propriedade, logo, não há que se falar em incidência do 

Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, ante a inexistência do fato 

gerador do tributo Em caso análogo ao dos autos instruídos com 

declaração de hipossuficiência e comprovante de renda da autora a qual 

requerem a concessão do benefício da Justiça Gratuita, considerando que 

não possuem meios de suportarem as custas e demais despesas 

decorrentes do processo sem que exista prejuízo de seu próprio sustento 

e de sua família, VIII- DO BENEFÍCIO DA GRATUITADADE EXTRAJUDICIAL - 

NÃO INCIDÊNCIA DAS CUSTAS RELATIVAS A REGISTROS IMOBILIÁRIOS 

Ante a hipossuficiência econômica da autora, bem como pelo fato do 

imóvel inserir-se em loteamento notadamente destinado à população de 

baixa renda, é medida de justiça que se estenda o benefício da gratuidade 

da justiça concedido aos autores, também em relação às despesas 

extrajudiciais - taxas cartorárias de aquisição de propriedade – 

possibilitando assim uma plena prestação jurisdicional XI – DOS PEDIDOS 

“Ex positis”, serve-se os autores dá presente para requererem a Vossa 

Excelência que se digne: 1. Seja a presente recebida, autuada e 

processada de acordo com o procedimento comum, 2. Uma vez que os 

autos encontram-se instruídos com a declaração de hipossuficiência, 

requer a concessão do benefício da Justiça Gratuita a autora por não 

possuir meios para arcarem com as custas deste processo, sem prejuízo 

de seu sustento e de sua família. 3. Julgar procedente os pedidos da 

presente ação, declarando a prescrição aquisitiva de domínio do objeto da 

presente demanda, um Lote Urbano no Loteamento Marajoara, “LOTE 06, 

QUADRA 23”, com metragem da área de 375,00m² (trezentos e setenta e 

cinco metros quadrados) com registro no Cartório do 1º Ofício da Comarca 

de Caceres/MT, sob a matrícula nº. 18.737, Lv. 02-N-4, fls. 

105..ordenando a expedição do competente mandado ao Registro de 

Imóveis da Comarca de Cáceres/MT, a fim de que transcreva (DE FORMA 

GRATUITA) a sentença em nome da autora qualificada no preâmbulo desta 

inicial 4. Considerando que há outras demandas idênticas ao caso dos 

autos em tramite no Fórum desta Comarca em que a citação do Réu 

ocorreu por Edital com nomeação de Curador Especial, a Autora 

usucapiente requer que a citação seja feita por Edital, conforme 5. a 

Autora usucapiente informa que não sabem precisar o endereço 

eletrônico do réu requer, a citação dos confinantes para manifestarem se 

há ou não interesse na causa. LADO DIREITO: EMERSON COSTA RIBEIRO 

REDEZ, Rua Santa Lucia, n° 180, bairro marajoara, Cáceres/MT, Telefone 

(65) 99619-3880; LADO ESQUERDO: LEONICE DE SOUZA LIMA, n° 458, 

bairro marajoara, Cáceres/MT, Telefone (65) 99606-0939; FUNDO DO 

IMÓVEL: REZENDE LUIZ MARQUES FILHO, Rua Santa Clara, n° 108, bairro 

Marajoara, Cáceres/MT, Tel. (65) 99966-8981 – Onde reside na Rua dos 

Costa Pereira, n°03, bairro Cohab nova; 7. Requerer-se ainda, a ciência 

das Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para que se 

manifestem sobre eventual interesse na causa ,assim como a intimação do 

órgão Ministerial para intervir no feito como Fiscal da Lei 8. Protesta provar 

o alegado por todos os meios de prova legalmente admitidos, e, especial 

através de prova documental e oitiva de testemunhas, 9. Requer-se a 

expedição de edital, com a finalidade de tornar pública a existência da 

presente demanda tornando possível a habilitação eventual dos 

interessados (litisconsortes), 10. Com vistas a chegarem a um 

denominador comum, colocando fim a presente demanda, a autora 

manifesta que possui interesse na realização de audiência de conciliação, 

11. Por fim, requer a condenação dos réus ao pagamento de custas, 

taxas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

sucumbenciais, informa que a autora não possui endereço eletrônico, bem 

como atribui-se a presente o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), 

valor este conforme avalição média imobiliária das casas na região. 

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Defiro a gratuidade da justiça. Como a 

inicial informou que o réu encontra-se em local incerto e não sabido, 

realizando pesquisa de seu endereço junto a plataforma virtual localizei os 

seguintes dados Atentando-se ao endereço encontrado, cite-se e 

intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 

do NCPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo sistema PJE, para que 

se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o pedido, com aplicação 

analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73 Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cáceres/MT, 14 de Setembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito . Assinado digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso 

III da Lei 11.419/2006) RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHOJuiz de 

Direito. Advertência: a intimação de terceiros interessados, para a ciência 

dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 15 (quinze) 

dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 216-A, § 4º da 

Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA , digitei. Cáceres, 20 de setembro de 2018. Solange Biscaro 

Marques Gestor(a) Judiciário(a)

Citação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003958-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS (AUTOR(A))

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR BACOVIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS (ADVOGADO(A))

ETELMINO DE ARRUDA SALOMÉ NETO (RÉU)

 

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

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, apresente a defesa, 

vez que a parte autora não emendou a inicial para constar o espólio de 

ALCIDES SALOMÉ no polo passivo, nos termos da decisão ID Num. 

14224793. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005415-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HOMEM DE MELO (ADVOGADO(A))

BRUNO HOMEM DE MELO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS DO PANTANAL (IMPETRADO)

MARCOS DE BARROS PACHECO (AUTORIDADE COATORA)

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Bruno 

Homem de Melo contra ato da autarquia Águas do Pantanal, para o fim de 

garantir o fornecimento de água ao novo locatário do imóvel objeto de 

matrícula n.º 26.972, independentemente de haver dívida pretérita em 
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discussão entre o proprietário e o ente público. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Versam os 

autos sobre pedido de liminar para o fim de garantir o fornecimento de 

água ao novo locatário do imóvel objeto de matrícula n.º 26.972, 

independentemente de haver dívida pretérita em discussão entre o 

proprietário e o ente público. É caso de deferimento de liminar. O 

responsável pelo pagamento do consumo de água é o consumidor, ou 

seja, a pessoa física ou jurídica, legalmente representada, que solicita ao 

concessionário o fornecimento de água e assume a responsabilidade pelo 

pagamento das faturas e demais obrigações legais, regulamentares e 

contratuais. Não se trata de obrigação "propter rem", como alega a 

requerida, mas, sim, de obrigação pessoal. Não é sempre e 

invariavelmente o atual proprietário do imóvel em que se encontra instalada 

a unidade consumidora o responsável pelo pagamento das faturas 

referentes ao consumo. O responsável é quem aparece nas faturas como 

consumidor de fato, que assumiu perante a concessionária, por força de 

contrato e cadastramento, a obrigação de pagar pela água que 

efetivamente consumiu. Havendo transferência da propriedade do imóvel, 

os débitos contraídos pelo antigo proprietário/ possuidor deverão ser 

quitados por ele e não pelo novo proprietário/possuidor, sendo que não se 

pode obstar ao novo consumidor a transferência da titulariedade da 

unidade consumidora. Declarado ser inexigível da nova proprietária o 

crédito, cabe determinar a ligação do serviço em favor dela, sem obstar a 

cobrança contra o verdadeiro devedor. Deste modo, afigura-se ilegal 

suspender o fornecimento do serviço de água e esgoto em nome de novo 

morador por ausência de pagamento de dívida pretérita, como na espécie, 

de sorte que o deferimento da liminar se impõe, especialmente face à 

possível rescisão do contrato de locação havido entre o impetrante e 

terceiros. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CASAN. RECUSA DE 

LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA ANTERIOR 

À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO 

PROPRIETÁRIO PELO ADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ADEQUADAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. I. "O novo proprietário imobiliário não é responsável pelo 

pagamento das faturas de consumo de água anteriores à aquisição" (AC 

n. , de Catanduvas, rel. Des. Jânio Machado, j. 10.3.09), razão bastante 

para evidenciar a ilegalidade defluente da recusa ao fornecimento do 

serviço. II. Fixados os honorários advocatícios de forma equitativa, com 

reverência aos critérios engastados no art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de 

Processo Civil, devem ser como tal mantidos. (TJ-SC - AC: 670172 SC 

2009.067017-2, Relator: João Henrique Blasi, Data de Julgamento: 

25/05/2010, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

Apelação Cível n. , de Rio do Sul) Isso posto, e por tudo que dos autos 

consta, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que preenche os requisitos do 

art. 6.° da Lei 12.016/ 2009, art. 319, do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal; (b) Processo 

gratuito, nos termos da Constituição Estadual; (c) DEFERIR a liminar 

pleiteada para que a autoridade coatora continue a prestar o fornecimento 

do serviço de água, independentemente do pagamento de dívidas 

pretéritas do imóvel matrícula n.º 26.972, procedendo à ligação em nome 

dos novéis locatários apontados na exordial, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas; (d) Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que 

preste as informações que entender necessárias no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 12.016/2009. (e) Ciência do 

feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada 

(Àguas do Pantanal), enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para 

que, querendo, ingresse no feito; (f) Com ou sem informações, colha-se o 

parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009; (g) 

Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. (h) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 17 de setembro de 2018. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001549-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAKELAINE TAVANE BRUSTOLIN (AUTOR(A))

RAQUEL MENDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO (ADVOGADO(A))

CAMILA CAMPOS NAKAHARA MANSHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistente técnico 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 465 § 1.º do 

CPC/15;

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101171 Nr: 6266-56.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ & CASTARDELO LTDA, JOSE 

FALEIROS GASTARDELO, MARIA APARECIDA DA SILVA QUEIROZ

 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 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.: 61669 Nr: 8149-77.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A. REGATIERI COMERCIO, MARCO ANTONIO 

REGATIERI

 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 20.06.2018 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.: 146883 Nr: 5145-22.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LUIZ GALLO, JOSÉ MOSSUETO DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - OAB:12244, LUIZ 

FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Autor na data de 14.08.2018 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.: 158232 Nr: 5964-22.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVANIA BASTOS SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-M.T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT - OAB:

 CERTIFICO que às 15h38min desta tarde, compareceu a Exequente no 

balcão desta secretaria portando seus respectivos documentos a fim de 

informar os dados bancários em que pretende ver depositado o crédito 

principal, os quais passo a transcrever: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

AGÊNCIA 0870, CONTA CORRENTE: 2372-7, CPF DO TITULAR: 

972.054.511-91. Assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO o causídico da Exequente para que fique ciente desta certidão e 

requeira o que entender pertinente no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 181759 Nr: 3384-48.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Executado na data de 09.08.2018 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.: 161699 Nr: 9499-56.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSTITUTO 

NACIONAL SEGURO SOCIAL - OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC/15, INTIMO a parte autora, por 

meio de seu advogado via DJ para se manifestar sobre a Certidão de fls. 

78, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 55766 Nr: 2825-09.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO AND BIKE COM E REP. LTDA, ARCINO 

FRANCISCO FERREIRA, DEVANIR DA SILVA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 28.07.2017 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.: 82272 Nr: 8750-15.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORVETERIA TROPIC-ICE LTDA

 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 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.: 67339 Nr: 4831-52.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIDIO LEITE CARNEIRO-ME, DELCIDIO LEITE 

CARNEIRO

 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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152438 Nr: 11431-16.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA RIBEIRO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC/15, INTIMO a parte autora, por 

meio de seu advogado via DJE, para se manifestar sobre a Exceção de 

Pré-Executividade (fls.387/395), no prazo de 15 (quinze) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101858 Nr: 6954-18.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY, 

CONCREMAX-CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES - 

OAB:5390/MT, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE CÁCERES/MT 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848-B, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:176019, 

LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:15074, 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:, RICARDO GOMES 

DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, conforme decisão de fls. 

556/556-v, INTIMO a parte requerida CONCREMAX-CONCRETO 

ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA para que efetue o depósito ou 

impugne a proposta ofertada pelo perito às fls. 561/562, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 84 de 569



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140605 Nr: 10250-14.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCY SILVA

 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 em 04.07.2018 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.: 82269 Nr: 8697-34.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & BENEVIDES LTDA

 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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154769 Nr: 2230-63.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CAETANO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, ISABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - 

OAB:9700-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Nos termos do art. 152, inciso VI do CPC/15, INTIMO A PARTE AUTORA a 

fim de que, no prazo de 10(dez) dias, manifeste-se acerca do laudo 

pericial (fls. 254/255), requerendo o que entender pertinente.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 58974 Nr: 5348-91.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.C. AUTO PEÇAS LTDA., CARLOS SANTANA 

DA SILVA, DELCIO FELIX DUTRA, DILSON FELIX DUTRA, CLAUDIO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT, MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - 

OAB:OAB/MT 12.579

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 09.08.2018 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.: 214320 Nr: 2582-79.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IND. E COM. DE RODOS VASSOURAS LUXOLAR LTDA 

ME, NELSON FERREIRA LIMA FILHO, MERCES MARIA POLIZER LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Embargado na data de 19.07.2018 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.: 162303 Nr: 10090-18.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCY SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC/15, INTIMO a parte autora, por 

meio de seu advogado via JE, para se manifesr acerca da petição de fls. 

127/131, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 136288 Nr: 5469-46.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, ODETE 

MARIA FERNANDES SOUZA, JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, RENATO 

FERNANDES SOARES, DIERLY BALTAZAR FERNANDES SOUZA, DAYSE 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA, TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA HELENA PAIVA 

SOARES - OAB:205733, MAURO RUSSO - OAB:25463/SP, OTAVIO 

FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 14.08.2018 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.: 41584 Nr: 268-83.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIRGÍLIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Requerido na data de 09.08.2018 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.: 153537 Nr: 841-43.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AURELIANO PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL 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 25.07.2018 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.: 89683 Nr: 4946-05.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. E COM. DE RODOS VASSOURAS 

LUXOLAR LTDA ME, NELSON FERREIRA LIMA FILHO, MERCES MARIA 

POLIZER LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 19.07.2018 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 Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 175985 Nr: 10632-02.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MANOEL DA VEIGA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL ESPECIALIZADA - INSS - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao executado na data de 16.07.2018 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 a Procuradoria- 

Geral Federal Especializada-INSS 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.: 154158 Nr: 1541-19.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR ROCHA PARÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que às 13h55min desta tarde, compareceu a esta secretaria a 

Exequente, portando seus respectivos documentos informando que o 

valor de fls. 478 recebido diretamente na conta de seu advogado em 

14.08.2017 (há mais de um ano)ainda não lhe foi repassado. Assim, 

entreguei-lhe as cópias das fls. 475/492 e da presente certidão, 

orientando-a à procurar pessoalmente seu advogado, considerando que 

ele teve ciência inequívoca do recebimento dos valores em sua conta 

relativos a estes autos conforme demonstra nas manifestações em que 

reinvindicou, inclusive, diferenças de valores. De todo modo, amparada 

pelo art. 152, inciso VI, colho a assinatura da Exequente no rodapé da 

presente e intimo o advogado, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias, 

manifeste-se acerca do teor desta certidão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 84902 Nr: 466-81.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM FATIMA CASTRILLON LARA VEIGA, 

C. F. LARA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL 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 14.08.2018 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.: 97754 Nr: 2824-82.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINHA MÓVEIS E COLCHÕES LTDA, ÉLVIS 

ALVES ROSA, OLINDA ALVES ROSA SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 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.: 158799 Nr: 6532-38.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Requerido na data de 03.08.2018 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, 
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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 Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 102363 Nr: 7460-91.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCAR VEÍCULOS LTDA, VERA HIROKO 

OKAZAKI VIEIRA, LUÍZ PAULO MEIRELLES JUNQUEIRA, FRANCISCO 

ANTONIO MEIRELES JUNQUEIRA, MILTON APARECIDO SGOBI, 

ALEXANDRE VIEIRA, LUIZ ALBERTO DA SILVA ZATTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA A. DE M. NAVARRO - 

OAB:6606, JAIR DE OLIVEIRA LIMA - OAB:4823-B

 "Vistos, etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Estadual contra a empresa COCAR e seus sócios. (...) Isso posto, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido: a) REJEITAR a presente 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelos fundamentos acima expostos; 

b) Ao exequente para que se manifeste, em 15(quinze) dias úteis, sob 

pena de suspensão do feito;" c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 175985 Nr: 10632-02.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MANOEL DA VEIGA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL ESPECIALIZADA - INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Dos autos que a RPV expedida em favor do exequente (fl. 111) não foi 

liquidada no prazo estabelecido no art. 535, § 3º, inciso II do CPC.

 À fl. 114v consta manifestação da executada de não concordância com a 

atualização dos cálculos pelo Juízo de fls. 112 e pugna pela homologação 

dos cálculos apresentados pelo credor à fl. 102.

A irresignação da autarquia executada não merece prosperar, tendo em 

vista que nos cálculos elaborados pelo juízo foram aplicados os mesmos 

parâmetros de correção dos cálculos apresentados pelo credor, sendo 

que a diferença se deu em razão da data de confecção dos cálculos, vez 

que o de fl.102 (credor) foi elaborado em Julho/2016 e o de fl. 112 (juízo) 

em março/2017 (há quase 08 meses depois).

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Deferir o pleito do causídico para incluir os honorários contratuais 

(20%) no valor do seu crédito (fls. 120/122);

b) Determinar a requisição do pagamento do crédito exequendo na forma 

do Provimento n. 11/2017 de 10/08/2017 – CM, o qual dispõe sobre o 

processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

c)Expeça-se o necessário. Às providências.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011559-26.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANA RAMSAY ANTUNES FIGUEIRO (ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO (ADVOGADO(A))

ANALU RAMSAY CAIXETA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

AVIANCA (EXECUTADO)

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003061-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

OTONIEL RODRIGUES DA CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 

08/11/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003167-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

LUCIMARA DE BARROS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES 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: 08/11/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003169-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON EGUES DELUQUI (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/11/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003170-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DA CONCEICAO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/11/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004481-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSILENE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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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: 

08/11/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003004-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA GUIMARAES (REQUERENTE)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 

08/11/2018 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: 1003180-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

OSVALDO LEMES DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 5 

(CNCO) DIAS, EMENDE A INICIAL, DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO 

AUTOR (RG, CNH, CARTEIRA DE TRABALHO). SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA E EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003183-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON DA COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

LETICIA LORENA DE CASTRO TENCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SLAVIERO HOTEIS E TURISMO 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: 08/11/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003185-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/11/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003186-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA LOURENCA TOMICHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SENDO OS DE 

IDENTIFICAÇÃO (RG, CNH, CARTEIRA DE TRABALHO), E COMPROVANTE 

DE ENDEREÇO (CONTA DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE). SOB PENA DO 

ARTIGO ACIMA CITADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROBISON JOSE DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO: Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003193-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (REQUERENTE)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BRUNO SILVA CAPELETTI CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/11/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE ESPINOSA SOUTO (REQUERENTE)

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000542-73.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ROSIANE ESPINOSA SOUTO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Inicialmente, em 

relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 88 de 569



valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do 

reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

parte requerida, nos termos e moldes legais. No mais, aguarde-se a 

realização de audiência de conciliação designada nos autos, intimando-se 

as partes acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de 

junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE ESPINOSA SOUTO (REQUERENTE)

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/11/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SOARES DAS NEVES (REQUERENTE)

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/11/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR REZENDE DE SOUZA (REQUERENTE)

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/11/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004572-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004572-88.2017.8.11.0006. AUTOR: EVA MARIA DA SILVA RÉU: 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES Vistos, etc. Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação 

de tutela, já que se trata de prover antecipadamente um pedido de mérito, 

não se pode olvidar que somente em casos especiais poderá o mesmo ser 

concedido antes da citação da parte requerida e deve estar amparado em 

elementos suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da 

concessão. Sobre a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa 

maneira, antes da apreciação do pedido de tutela antecipada, entende-se 

necessária a formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos 

narrados na exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de 

urgência em sede de cognição sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame 

dos pedidos de antecipação de tutela para momento posterior ao 

oferecimento da contestação, valorizando o contraditório e coligindo 

maiores elementos para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA 

PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE 

- PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão 

agravada, quando o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por 

bem não apreciar o pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier 

a contestação, para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista 

da não configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebe-se a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se a requerida da 

presente ação para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 

335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC, bem como se 

manifeste quanto o interesse. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003203-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/11/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003000-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/11/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 
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intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003187-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GLEYCIELLY FERNANDES PAEZANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003140-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIO ROBERTO CRUZ (ADVOGADO(A))

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003140-97.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: KLEBER DE SOUZA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução movida por KLEBER DE SOUZA SILVA em faco do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública concordou 

com o valor exequendo. Isto posto, homologa-se o cálculo mencionado na 

petição inicial, no importe de R$ 7.172,08 (sete mil cento e setenta e dois 

reais e oito centavos). Proceda a secretaria da vara com os atos 

dispostos no Provimento 11/2017-CM. Com relação ao pedido de depósito 

das certidões originais, verifica-se não haver razão para tal, tampouco 

previsão legal, motivo pelo qual indefere-se o pleito. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 14 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001967-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001967-09.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE DARCIO DE ANDRADE 

RUDNER EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de execução movida por JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Instada a se manifestar, a 

Fazenda Pública concordou com o valor exequendo. Isto posto, 

homologa-se o cálculo mencionado na exordial, no importe de R$ 

12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Proceda a secretaria da vara com 

os atos dispostos no Provimento 11/2017-CM. Cumpra-se. CÁCERES, 14 

de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002246-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

SANTA TERESA SILVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINNET MENDES DANTAS (ADVOGADO(A))

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002246-58.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SANTA TERESA SILVEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO 

PANTANAL Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso interposto somente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43 da Lei 9.099/95. Considerando que já foram apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 14 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS (ADVOGADO(A))

LEONOR LEITE DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002371-89.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LEONOR LEITE DE MIRANDA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Em síntese, a requerente 

alega que, ao realizar compras a prazo no comércio local, descobriu que 

seu nome estava inscrito no rol de inadimplentes pela requerida, referente 

a parcela de financiamento. Aduz ainda que possui negócio jurídico com a 

requerida, porém encontra-se adimplente com suas obrigações, sendo 

que a parcela negativada encontra-se devidamente quitada. Com isto, 

recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a 

exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a 

suspensão do débito em questão. É o que merece relato. Passa-se a 

decidir. Quanto à tutela de urgência, é caso de indeferimento da medida. O 

deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a 

coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não violar o 

contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. Compulsando 

os autos, verifica-se a ausência do fumus boni iuris, pois os fatos 

narrados na inicial e o direito reclamado dependem de dilação probatória, 

tendo em vista que, analisando o documento de id. 13399738, 

vislumbra-se que o código de barras no comprovante de pagamento é 

diverso do constante na fatura. Dessa forma, não estando demonstrado 

nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento 

é medida que se impõe. Isto posto, indefere-se o pedido postulado. 

Recebe-se 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. 

Cite-se a parte promovida, na forma e moldes legais. Anote-se, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da requerente, devendo a 

requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Intime-se as partes da presente decisão, bem como da audiência 

designada para o dia 09/10/2018 às 15h00min. Cumpra-se. CÁCERES, 18 

de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011873-35.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO (ADVOGADO(A))

VERA DENISE LEITE SERAFIM ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 
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8011873-35.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: VERA DENISE LEITE SERAFIM 

ESPINDOLA EXECUTADO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença movido por VERA DENISE LEITE SERAFIM 

ESPINDOLA em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES. Instada a se manifestar, 

a Fazenda Pública quedou-se inerte. Isto posto, homologa-se o cálculo de 

id. 14233621, no importe de R$ 58.651,10 (cinquenta e oito mil seiscentos 

e cinquenta e um reais e dez centavos). Expeça-se o competente 

precatório, encaminhando os documentos necessários, juntamente com o 

expediente, à Presidência do Tribunal de Justiça, através de sistema 

próprio. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010087-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CALONE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010087-19.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: LUIS CARLOS CALONE 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença movido por LUIS CARLOS CALONE em face do 

MUNICÍPIO DE CÁCERES. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública 

concordou com o valor exequendo. Isto posto, homologa-se o cálculo de 

id. 9915750, no importe de R$ 9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta 

reais). Proceda a secretaria da vara com os atos dispostos no Provimento 

11/2017-CM. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL OSWALDO SILVA E ROCHA (ADVOGADO(A))

OSWALDO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO (ADVOGADO(A))

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000005-77.2018.8.11.0006. REQUERENTE: OSWALDO LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: EDITORA TRES LTDA. Vistos, etc. Em síntese, alega o 

requerente que foi abordado por um representante da requerida, ao qual 

informou que se fizesse a assinatura da revista ofertada, ganharia uma 

mala de brinde, bem como auxílio no pagamento da faculdade ao qual a 

esposa do mesmo estuda, ante um convenio firmado, motivo pelo qual 

realizou o negócio jurídico. Aduz ainda que nunca recebeu as revistas, 

como tampouco o brinde. Ademais, foi surpreendido com o recebimento de 

uma carta de renovação automática, sem a anuência do requerente. Após 

tentativas frustadas de cancelamento da assinatura e resolução do 

impasse, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência 

a suspensão do contrato, bem como a cobrança de quaisquer valores 

referentes ao objeto da lide. Audiência de conciliação inexitosa, conforme 

id. 13654888. Contestação de id. 13707112 e impugnação de id. 

13870274. 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 parcial da medida. Dos autos, há documentos 

indicadores da verossimilhança das alegações do requerente, pois a 

requerida não apresentou qualquer comprovação de envio das revistas, 

alegando somente negativa do que a parte autora informa. Ademais, 

conforme consta na carta de renovação de id. 11268575, a assinatura 

seria renovada independentemente de concordância do contratante, o que 

é considerado abusivo. Vale frisar que nas relações de consumo, o ônus 

da prova incumbe ao fornecedor do serviço, nos termos da legislação 

consumerista, devendo a requerida ter acostado aos autos documentos 

comprobatórios do alegado pela mesma em sua contestação. Com relação 

ao perigo na demora, este encontra-se cabalmente demonstrado, pois o 

requerente encontra-se pagando por serviço não entregue, bem como por 

renovação não contratada, requerendo-se desta feita uma atuação 

urgente do Poder Judiciário. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento parcial 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 PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando à requerida que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se 

abstenha de efetuar as cobranças no cartão de crédito do autor, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 

(dez mil reais); c) Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do 

requerente, devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial; d) Considerando que a requerida, em sua 

contestação, manifesta interesse na contraproposta apresentada pelo 

autor na audiência de id. 13654888, com fulcro no art. 3°, § 2°, do CPC, c/c 

art. 2° da Lei 9.099/95, proceda a secretaria da vara com o agendamento 

de nova audiência de conciliação, devendo as partes serem intimadas da 

solenidade; e) Cumpra-se. CÁCERES, 19 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-97.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

WILSON BOSCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA (ADVOGADO(A))

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010205-97.2013.8.11.0006. REQUERENTE: WILSON BOSCO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos etc. 

Analisando o petitório da parte exequente de id. 5033376, verifica-se que 

se trata de pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Com a 

promulgação do novo CPC, o instituto de desconsideração da 

personalidade jurídica deve ser realizado mediante instauração de 

incidente processual, e não por mero peticionamento nos autos. Não 

obstante o disposto no art. 1.062 do CPC, ao qual autoriza a formação de 

tal incidente no âmbito dos juizados especiais, verifica-se que o referido 

incidente ocupa posição no Título III do Livro III da Parte Geral, ao qual se 

trata de intervenção de terceiros, o que é inadmissível no JEC, conforme 

elenca o art. 10 da Lei 9.099/95. Segundo o princípio da especialidade, a 

norma de caráter especial deve prevalecer sobre a de caráter geral, ou 

seja, o disposto no art. 10 da Lei 9.099/95 é prevalente sobre o 

mencionado no art. 1.062 do CPC. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

bloqueio de ativos financeiros dos representantes legais da executada. 

Intime-se o exequente para se manifestar nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013239-51.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

OTAVIO SIMPLICIO KUHN (ADVOGADO(A))

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8013239-51.2011.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL CARLOS 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Trata-se de exceção de 

pré-execut iv idade apresentada por  BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, alegando excesso na execução, bem como a 

extinção da presente, ante o pagamento espontâneo. É o que merece 

registro. Passa-se a decidir. Conforme preconiza o art. 525, § 4°, do CPC, 

a parte executada, na impugnação à execução alegando excesso no valor 

exequendo, deverá apresentar cálculo discriminado e atualizado. 

Compulsando os autos, verifica-se que o executado tão-somente alegou 

ser correto o valor depositado, não juntando qualquer cálculo 

comprobatório de sua alegação. Isto posto, nos termos do art. 525, § 5°, 

do CPC, rejeita-se liminarmente a exceção de pré-executividade maneja 

pela parte executada. Intimem-se as partes acerca da presente decisão, 

bem como o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o 

que entender de direito. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010751-55.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SIMONE DUARTE SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

A. F. DOURADINHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010751-55.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: SIMONE DUARTE SILVA 

EXECUTADO: A. F. DOURADINHO - ME Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença movido por SIMONE DUARTE DA SILVA em 

desfavor de A. F. DOURADINHO-ME. Após a intimação da parte executada 

para pagamento, quedou-se inerte. Procedidas as tentativas para 

adimplemento da dívida, foi-se possível a penhora do veículo 

VW/SAVEIRO CD HL MB, PLACA QBS 9235. Intimada da penhora, a parte 

executada não se manifestou nos autos. Isto posto, determina-se que o 

bem penhorado no id. 11615482 seja depositado em poder da exequente, 

ante a inexistência de depositário judicial, conforme preconiza o art. 840, § 

1°, do CPC, devendo ser expedido o competente mandado de remoção do 

bem mencionado. Outrossim, determina-se nova avaliação do veículo, nos 

termos do art. 873, III, do CPC, devendo ser realizada pelo mesmo oficial de 

justiça incumbido em realizar a remoção. Para cumprimento das diligências 

acima, caso necessário for, autoriza-se reforço policial. Após, 

imediatamente conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013460-34.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUVENIL LADEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

KELCIO JUNIO GARCIA (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8013460-34.2011.8.11.0006. REQUERENTE: JUVENIL LADEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Trata-se de exceção de 

pré-executividade manejada por BANCO PANAMERICANO S/A, alegando 

excesso na execução. Nos termos do art. 525, § 4°, do CPC, deve o 

impugnante apresentar cálculo discriminado do valor que entende ser 

exigível. Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada não 

colacionou ao feito o referido documento. Isto posto, rejeita-se 

liminarmente a exceção de pré-executividade de id. 2711905. Intimem-se 

as partes acerca da presente decisão. Intime-se o exequente para que 

requeira o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. 

CÁCERES, 14 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011357-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

SERGIO NIECZAY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011357-78.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SERGIO NIECZAY 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Acerca da competência 

para processar e julgar as ações de cobrança de diferença de URV, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferiu a seguinte decisão: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE URV – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC 

– REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO 

E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – 

INCIDENTE ACOLHIDO – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ 

O JULGAMENTO DO INCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I do CPC. O 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar 

ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma 

técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal 

sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os 

órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que 

vierem a ser ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, 

quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma 

controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da 

isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do 

incidente. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I). 

(IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 20/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)” Assim, 

considerando a decisão proferida pelo Des. Relator Márcio Vidal, na 

Seção de Direito Público, nos autos nº 0085560-68.2016.8.11.0000 – 

85560-2016, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560/2016, SUSPENDO o andamento processual do presente feito até 

julgamento do incidente supra. Importa dizer que a decisão objetiva 

assegurar a uniformidade das decisões judiciais, contemplando os 

princípios da isonomia e da segurança jurídica. Cumpra-se. CÁCERES, 14 

de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002615-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELEXANDRA BETHANIA FRAJADO DE SOUZA (EXEQUENTE)

ELEXANDRA BETHANIA FRAJADO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002615-52.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: ELEXANDRA BETHANIA 

FRAJADO DE SOUZA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Trata-se de execução movida por 

ELEXANDRA BETHANIA FRAJADO DE SOUZA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública concordou 

com o valor exequendo. Isto posto, homologa-se o cálculo contido na 

inicial, no importe de R$ 14.780,80 (catorze mil setecentos e oitenta reais e 

oitenta centavos). Proceda a secretaria da vara com os atos dispostos no 

Provimento 11/2017-CM. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO NATALINO LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001083-09.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO NATALINO LARA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DO 

MEIO AMBIENTE-SEMA Vistos, etc. Trata-se de pedido de reconsideração 

formulado pela parte requerente, ante a não concessão da tutela de 

urgência. Este juízo mantém a decisão proferida no id. 13486386 pelos 

seus próprios fundamentos. Ademais, insta consignar que o presente 

pedido, na forma apresentada, não tem o condão de reformar a decisão 

combatida, ante a ausência de previsão legal. Isto posto, indefere-se o 

pleito de id. 13697010. Volvam os autos para prolação de sentença. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012560-51.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIRDE DE OLIVEIRA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA (ADVOGADO(A))

WANTUIL FERNANDES JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARYSA ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012560-51.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: VIRDE DE OLIVEIRA COSTA 

EXECUTADO: MARYSA ELETRODOMESTICOS LTDA - ME Vistos, etc. 

Trata-se de requerimento da parte executada, alegando vício insanável, 

ante a ausência de cálculo discriminado da execução quando de seu 

ajuizamento. Compulsando os autos, verifica-se não razão haver a 

executada. Em 02/05/2011, a executada indicou bens à penhora, momento 

ao qual se manifestou pela primeira vez nos autos. Entende este juízo que, 

naquele primeiro momento, a executada deveria alegar tal fato, estando 

precluído seu direito. Insta salientar que a executada somente alegou tal 

situação mais de sete anos após o conhecimento da demanda. Isto posto, 

indefere-se a pretensão formulada da executada no id. 15290278. 

Considerando que a parte executada não opôs embargos à execução, 

defere-se o pedido de adjudicação formulado pela parte exequente. 

Expeça-se o competente Mandado de Adjudicação e entregue ao 

exequente, nos termos do art. 877, § 1°, II, do CPC. Após, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010389-82.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010389-82.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE DE CASTRO JUNIOR 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Trata-se de execução movida por JOSE DE CASTRO JUNIOR em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO. Instada a se manifestar, a Fazenda 

Pública apresentou impugnação. A parte exequente concordou com os 

argumentos dispostos pelo ente público. Isto posto, julga-se procede a 

impugnação apresentada pela parte executada, homologando-se o cálculo 

de id. 13393618, no importe de R$ 19.261,85 (dezenove mil duzentos e 

sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos. Proceda a secretaria da 

vara com os atos dispostos no Provimento 11/2017-CM. Cumpra-se. 

CÁCERES, 18 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002963-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (EXEQUENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002963-07.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de execução movida por ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO. Instada a se manifestar, a Fazenda 

Pública concordou com o valor exequendo. Isto posto, homologa-se o 

cálculo mencionado na exordial, no importe de R$ 8.347,20 (oito mil 

trezentos e quarenta e sete reais e vinte centavos). Proceda a secretaria 

da vara com os atos dispostos no Provimento 11/2017-CM. Cumpra-se. 

CÁCERES, 14 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011647-98.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES (ADVOGADO(A))

FERNANDO JOSE CASTILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011647-98.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: FERNANDO JOSE CASTILHO 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Compulsando o processo, na certidão de 

ID 2541129, verifica-se que a parte devedora não foi devidamente intimada 

para efetuar o pagamento voluntariamente da dívida. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Ante o exposto, indefiro por ora o pedido 

de bloqueio via BacenJud na conta da executada, tendo em vista que que 

a parte executada não foi intimada para pagar voluntariamente a dívida. 

Intime-se a executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 

10 % (dez pontos percentuais). (art. 523, CPC). Depois de cumprida esta 

providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado, bem como 

requerer o que entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011369-29.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO APARECIDO NUNES SIMAO (REQUERENTE)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANGELA STEFANI ROCHA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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Processo nº 8011369-29.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO 

INFRACIONAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA 

ALTER PARTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por TIAGO APARECIDO NUNES SIMÃO e ANGELA STEFANI 

ROCHA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, a fim de que seja 

determinada a suspensão dos efeitos do auto de infração de trânsito n. 

MTA0257957. Aduzem os requerentes, em síntese, que no dia 09/01/2015 

o primeiro Requerente conduzia o veículo da segunda Requerente, 

GM/Celta 4P Spirit, placa LPU 5251, no município Vale e São Domingos/MT, 

quando teve o carro apreendido em blitz comandada pelo Capitão Ruy, de 

Pontes e Lacerda, por suposta descaracterização do veículo, qual seja, 

rebaixamento. Ressalta que a todo momento fora tratado como criminoso, 

sendo negado até mesmo o direito de sair do destacamento policial para 

se alimentar enquanto acontecia a vistoria. Prossegue relatando que o 

veículo permaneceu no pátio da Polícia Militar da cidade de Jaurú durante o 

final de semana, tendo em vista que o Detran, órgão responsável pela 

vistoria, já estava fechado, sendo, então, liberado no dia 13/01/2015, 

momento em que lhe foi entregue o auto de apreensão do Detran, onde 

consta como motivo da apreensão o motivo antes alegado pelo Capitão da 

PM “veículo rebaixado”, tendo, ainda, o veículo entregue com avarias no 

farol de neblina do lado direito e no para-choque. Aduzem, por fim, que a 

Segunda Requerente recebeu a notificação da autuação de infração pelos 

fatos narrados, constando como infração a condução de veículo com a 

cor alterada, classificada como de natureza grave, penalizada com a 

perda de 5 pontos na carteira de motorista e multa de R$ 127,69, razão 

pela qual socorrem ao Poder Judiciário para ver declarada a nulidade do 

auto de infração e reparação indenizatória pelos danos morais e materiais 

causados. Afasto os efeitos da revelia em face do Requerido ESTADO DE 

MATO GROSSO, pois os mesmos não são opostos à Fazenda Pública: 

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. SAÚDE 

PÚBLICA. MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO - 

ART. 196, CF. REVELIA. EFEITOS QUE NÃO SÃO OPOSTOS À FAZENDA 

PÚBLICA. PRELIMINARE REJEITADA. PARECER DA SES INDICANDO 

SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO. CONFIABILIDADE NA PRESCRIÇÃO DO 

MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE. 1) Não se conhece da remessa 

necessária quando, nas ações de saúde, o valor da condenação, no caso 

de sentença líquida, for inferior a sessenta salários mínimos. 2) Restou 

comprovada a necessidade da parte autora de obtenção da medicação 

postulada para o tratamento da moléstia que lhe acomete, conforme 

atestado firmado por médico devidamente inscrito no CREMERS. Quem tem 

reais condições de avaliar a situação e de prescrever a medicação mais 

adequada é o médico com quem a paciente consultou e avaliou a situação 

em concreto. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR 

REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS, Apelação e 

Reexame Necessário Nº 70069319549, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 

11/08/2016) Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida 

DETRAN pois é órgão competente para autuar e aplicar as medidas 

administrativas pelas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, 

nos termos do art. 22, V do referido diploma legal: “Art. 22. Compete aos 

órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 

Federal, no âmbito de sua circunscrição: [...] V - executar a fiscalização 

de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas 

infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas relacionadas nos 

incisos VI e VIII do art. 24, no exercício regular do Poder de Polícia de 

Trânsito;” É de incumbência do DETRAN o cancelamento da multa lançada 

no veículo do autor, bem como a exclusão dos pontos indevidamente 

lançados em sua carteira de habilitação, quando demonstrada a ilegalidade 

do lançamento. Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Conforme art. 186 do Código Civil, a responsabilidade 

civil extracontratual é definida como a obrigação de reparar o dano 

imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, sendo requisitos essenciais da reparação civil: a 

existência de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de 

um dano, material ou imaterial, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; 

e, o nexo causal entre uma e outra. A responsabilidade civil do Estado é 

objetiva, com relação aos atos praticado pelos seus agentes, no termos 

do §6º do art. 37 da Constituição Federal: “§6º: As pessoas jurídicas de 

direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa.” Desse modo, constituem pressupostos da 

responsabilidade objetiva do estado: a prática de ato ilícito por agente 

público; que cause dano específico e atípico e que exista nexo de 

causalidade entre o agente público e o dano, devendo ser analisado no 

presente caso a ocorrência do dano e o nexo causal entre o evento 

danoso e conduta do agente estatal. No caso, o fato é que o veículo do 

autor foi apreendido por suposta descaracterização do veículo (veículo 

rebaixado), entretanto, na notificação de autuação de infração consta que 

a suposta infração foi por “conduzir o veículo com a cor alterada”. 

Contudo, não há nos autos qualquer prova de descaracterização do 

veículo, seja alteração da cor ou rebaixamento do veículo, causando 

estranheza ainda a divergência das informação acerca da causa da multa 

e apreensão do veículo do autor, restando evidente a ilicitude da conduta 

do agente da requerida, ensejando a nulidade do auto de infração. 

Ademais, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com a apreensão indevida e por toda a situação por ele 

enfrentada, é cabível a indenização por danos morais. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. É da 

jurisprudência: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA 

–APELO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÕES 

RELATIVAS À PONTUAÇÃO NA CNH E CANCELAMENTO DE MULTA – 

COMPETÊNCIA EVIDENCIADA – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - 

APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ESTRITO CUMPRIMENTO DO 

DEVER LEGAL – ATUAÇÃO EXCESSIVA DO POLICIAL MILITAR – 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - DANOS 

MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

VALOR RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DO 

CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS .Ainda que a penalidade tenha sido lavrada por agente da 

policia militar, o DETRAN é o órgão responsável pela arrecadação das 

multas e, por corolário lógico, este deverá promover a anulação dos seus 

cadastros quando demonstrada a ilegalidade. Verificada a ilicitude da 

conduta perpetrada pelo agente policial, cuja atuação se revelou 

truculenta, sem o devido preparo e desproporcional diante dos fatos 

narrados no processo, descabida a tese de que teria atuado no estrito 

cumprimento do dever legal. Não há como se afastar a responsabilidade 

civil do Estado de Mato Grosso diante da atuação excessiva e violenta do 

policial, restando caracterizado o dano material e moral indenizável. O 

quantum indenizatório a título de danos morais deve ser fixados em 

atenção à extensão do dano, às peculiaridades do caso concreto, às 

condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, 

mantido. Mantida a verba honorária estabelecida em consonância com os 

critérios da equidade estabelecidos pelo artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC, 

afigurando-se compatível e adequado ao trabalho desenvolvido nos 

autos.” (TJMT, Ap 132475/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

08/09/2015, Publicado no DJE 15/09/2015) Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 
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econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Quanto aos danos materiais pleiteados pelo autor, entendo que razão 

também lhe assiste, posto que conforme “laudo de estado do veículo e 

moto entregue neste pátio” emitido pelo Detran, consta que o veículo 

estava com farol de milha dianteiro direito quebrado e com o para-choque 

danificado, o que não foi identificado no momento da apreensão, uma vez 

que nada consta a esse respeito no auto de apreensão, o que força a 

reconhecer que os danos no farol de milha e para-choque ocorreram após 

a apreensão e antes da entrega do veículo ao autor. Desse modo, a 

dinâmica dos fatos e conjunto probatório dos autos corroboram a versão 

do autor, não havendo nos autos provas capazes de elidir a culpa dos 

Requeridos. Assim, tenho que a indenização por danos materiais com 

base no orçamento de menor valor é a medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial, e assim o faço 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: a) DECLARAR a nulidade do auto de infração 

nº MTA0257957 e DETERMINAR o cancelamento dos pontos lançados na 

CNH do autor; b) CONDENAR os Requeridos solidariamente a pagar aos 

reclamantes, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. c) CONDENAR os 

requeridos solidariamente, a pagar aos requerentes o valor R$ 515,00 

(quinhentos e quinze reais), a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados do evento danoso – 09/01/2015 – (súmula 43/STJ). Confirmo a 

antecipação de tutela concedida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Havendo o pagamento espontâneo, deve-se proceder ao imediato 

levantamento dos valores. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010558-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI (ADVOGADO(A))

MARIA INES PAROLIN ALMEIDA (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8010558-35.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por MARIA INES PAROLIN 

ALMEIDA em face de R. T. DE RAMOS AUTO CENTER EIRELI – ME em que 

a autora alega que em 03/11/2015 levou seu veículo ao estabelecimento 

da requerida para que resolvesse um problema no motor, onde foi 

informada pelo mecânico que teria despesas com o serviço de injeção 

eletrônica e com a troca do eletroventilador e mão de obra, tendo a autora 

deixado seu veículo para que fosse efetuada a troca das peças, e 

buscado seu veículo no dia 23/11/15. Aduz que ao trafegar com o veículo 

percebeu que os mesmos problemas persistiam, e mesmo levando 

novamente o veículo para requerida, o problema não foi solucionado, e por 

isso a autora levou o veículo a outra oficina, onde foi informada de que a 

peça que havia sido trocada não era original e não estava em boas 

condições de uso, sendo orientada pelo mecânico que fosse efetuada a 

substituição da peça pela original, o que foi feito, tendo a autora pago pela 

nova peça e o novo serviço mecânico, e o veículo ficou em perfeitas 

condições de uso. Ao final requer a restituição em dobro do valor pago 

pela peça, bem como a condenação em danos morais. De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. Primeiramente não há que se falar em 

revelia, posto que o termo inicial para a contagem de prazo para 

contestação se dá no primeiro dia útil após a realização da audiência de 

conciliação, e considerando que a audiência foi realizada no dia 20/06/16, 

o início do prazo seria em 21/06/18 e o final seria dia 25/06/16, que foi 

sábado, portanto o prazo foi prorrogado para o próximo dia útil, dia 

27/06/16. Logo, tempestiva a contestação. Rejeito a preliminar de 

decadência, uma vez que o dispositivo aplicável às ações que visam 

reparação material e moral causado por defeito no produto ou serviço é o 

art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, onde estabelece que o prazo 

para pleitear judicialmente a reparação de danos é quinquenal, in verbis: 

“Art. 27 – Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste 

Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria.” Não havendo mais preliminares, passo à análise 

do mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Consoante a documentação acostada 

aos autos, logrou êxito o autor em comprovar suas alegações, posto que 

em que pese a existência do desgaste natural das peças, não é crível que 

as peças supostamente compradas novas e originais estejam tão 

desgastadas em um curto período de tempo após a troca. Ademais a ré 

deve garantir a qualidade do produto ofertado, e ficou comprovado que o 

problema persistiu mesmo após a troca das peças, tendo sido necessária 

nova troca de peças, que foi efetuada às expensas da parte autora. Em 

caso de defeito e vício do produto, a requerida somente se isentaria da 

responsabilidade se comprovar que o produto encontra-se em perfeitas 

condições de uso, ou que tenha solucionado o defeito do produto, o que 

não ocorreu. Analisando detidamente os autos, verifico a inexistência de 

dúvidas de que o defeito persistiu mesmo após a troca das peças, 

gerando assim a impossibilidade da autora utilizar o veículo conforme 

pretendia, além de inúmeros transtornos à autora. Em que pese as 

alegações da requerida, verifica-se que o defeito apresentado nas peças 

trocadas não guardam relação exclusiva ao uso pelo autor, demonstrando 

que o produto não foi trocado/entregue em perfeitas condições, já que não 

se apresenta razoável apresentar problemas em tão curto período. Assim, 

não restando outra alternativa, a condenação em danos morais, posto que 

a situação enfrentada pela autora supera o mero aborrecimento, é medida 

que se impõe. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa 

forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 
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ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Com relação ao pleito autoral de restituição do 

valor pago, razão também assiste à autora, posto que as notas fiscais 

juntadas na inicial comprovam o valor despendido duplamente pela autora 

no conserto do veículo. Entretanto, tal valor deverá ser restituído de forma 

simples, pois não configura a hipótese prevista no artigo 42 § único do 

CDC, e a restituição deve se dar unicamente com a relação a peça 

defeituosa, e consoante declaração do estabelecimento onde foi efetuada 

a nova troca de peças, “foi constatado segundo nossos técnicos que a 

peça motor da ventoinha do veículo estava acionando direto. Assim foi 

repassado ao cliente que deveria substituir a peça defeituosa com avarias 

de soldas por outra nova”. Sendo assim, deverá ser restituído à parte 

autora o valor pago pela peça (R$ 1.089,00) e pelo serviço de troca da 

peça (R$ 156,00), e não da totalidade da nota fiscal, que inclui outros 

produtos e serviços que não foram noticiados e nem comprovados pela 

autora como defeituosos. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do 

art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR a Requerida a pagar a título de danos 

morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), acrescidos de juros pelo 

INPC, desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir 

dessa decisão (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR a Requerida a RESTITUIR, 

o valor de R$ 1.245,00 (um mil duzentos e quarenta e cinco reais), a título 

de danos materiais, que correspondente a quantia paga pelo conserto 

junto à requerida, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a 

propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês 

desde a citação válida. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Havendo pagamento espontâneo, deve-se proceder ao imediato 

levantamento dos valores. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010295-76.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

VINICIUS CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

MARINALVA DE MATOS SANTANA (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8010295-76.2011.8.11.0006 Vistos etc., Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por OI S/A., em que a 

embargante alega que a r. decisão possui erro material pois indeferiu o 

pedido de restituição de custas sob o fundamento de que o pedido de que 

este deve ser dirigido ao Juiz Diretor do Fórum, nos moldes da Instrução 

Normativa SCA n.º 02/2011. Aduz a embargante que tal normativa é 

aplicável quando em casos de valor recolhido indevidamente ou a maior, 

entretanto o presente caso é de pedido de reembolso das custas 

recursais em razão de total provimento do recurso na Turma Recursal, 

sujeito ao Provimento nº 35/2008/CGJ, onde delimita especificamente que o 

procedimento de reembolso do preparo recursal se desenvolve nos 

próprios autos. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 

da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. No caso, reconheço a irregularidade apontada pela 

Embargante na r. decisão do Evento Id. nº 12620906, na medida em que a 

sentença indeferiu o pedido de reembolso do valor do preparo recursal, 

determinando o retorno dos autos ao arquivo, fundamentando que o 

pedido deve ser direcionado ao Juízo da Diretoria do Foro desta Comarca, 

nos termos da Instrução Normativa 02/2011, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Entretanto, em análise aos autos resta evidente que o 

pedido dos autos é de devolução do valor pago pelo preparo recursal, e 

considerando que o recurso inominado da embargante foi totalmente 

provido, o pedido de restituição do valor do preparo deve ser deferido nos 

próprios autos em que o recurso foi integralmente provido, nos termos do 

art. 953, § 1º, da CNGC: “Art. 953. Se totalmente provido o recurso, após o 

trânsito em julgado da decisão, caso haja requerimento do recorrente, 

devolver-se-á o valor do preparo. § 1º O Juiz de Direito deferirá o pedido 

de restituição do valor do preparo, nos próprios autos em que o recurso 

foi integralmente provido.” Dessa forma, acolho os embargos, com efeitos 

modificativos, para anular a decisão embargada, determinando o 

prosseguimento do feito, e defiro o pedido de petitório de Id. 6040720, e 

determino a expedição de ofício ao Funajuris para efetuar a restituição do 

valor do preparo na conta bancária informada na referida petição. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007366-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

PROCESSO nº 1007366-82.2017.8.11.0006 Vistos etc., Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES apresentado 

por DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA, no qual alega que a sentença 

proferida não refere-se a demanda processual em questão. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. No caso, reconheço a irregularidade apontada pela parte 

Embargante, passando a r. sentença do Evento Id. nº 13825408 a ter a 

seguinte redação: “VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 

38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. DECIDO. Versam os autos sobre AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA em face de 

VIVO S.A., alegando a autora que possuía plano VIVO FAMÍLIA 30GB 

junto a Promovida tendo além de sua linha pessoal mais quatro linhas 

dependentes, pagando suas faturas sempre em dia, e que em 17/11/2017 

recebeu uma mensagem de texto da Promovida Vivo, informando que seria 

renovado automaticamente no dia 24/11/2017, mas que no dia 21/11/2017 

o Promovente teve seu plano cancelado indevidamente, mesmo estando 

em dia com o pagamento das faturas e sem ter efetuado pedido de 

cancelamento. Aduz que em contato com a requerida via Central de 

Atendimento ao Cliente, a atendente não soube explicar a razão do 

cancelamento e pediu para que o promovente se dirigisse à uma Loja Vivo, 

onde foi informado que sua linha havia sido cancelada por ordem da 

justiça, e em contato com a ouvidoria da requerida, obteve a mesma 

resposta sobre a razão do cancelamento. Sustenta que formalizou 

reclamação junto à Anatel, mas não obteve êxito em solucionar o caso, 

pois continuou com sua linha e a de mais quatro dependentes cancelada, 

causando diversos transtornos. Em sua contestação, a requerida defende 
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que todas as linhas do autor encontram-se ativas e em perfeito 

funcionamento, não havendo nenhum registro de bloqueio, afastando o 

direito a indenização por danos morais. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, a exemplo, que o 

serviço estava disponível no período informado ou que houvesse razões 

para justificar o cancelamento. No presente caso o autor teve sua linha 

cancelada mesmo estando com as faturas em dia, e sem que houvesse 

solicitação do autor para o cancelamento. E em que pese as alegações da 

requerida de que as linhas estavam ativas, não juntou aos autos qualquer 

documento que comprovasse que as linhas telefônicas estivessem ativas 

para realizar e receber chamadas. Muito embora a requerida tenha juntado 

demonstrativo de uso detalhado das linhas, o fato é que no dia 22/11/17 o 

serviço não estava ativo, período que não consta nos extratos, e as telas 

trazidas na contestação estão ilegíveis, sendo imprestáveis para a 

comprovação da regularidade da prestação de serviço no período. Sendo 

assim, evidente a falha na prestação de serviço. O art. 14 da Lei n.º 

8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de 

natureza objetiva para estes casos. Nesse passo, verifica-se que a falha 

na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera, contratar um serviço e 

não conseguir utilizá-lo de forma satisfatória. Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. ANTE 

O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR 

procedente os pedidos da exordial para confirmar a liminar proferida; 

CONDENAR a Reclamada a pagar a título de danos morais à autora o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 

c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a 

partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; Havendo 

pagamento espontâneo deve-se proceder ao imediato levantamento dos 

valores. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga” Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NOELMA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000017-91.2018.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. Defiro 

o pedido de retificação do polo passivo. Promova a Senhora Gestora a 

alteração, conforme requerido na contestação. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por NOELMA MARQUES em 

face de BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, alegando a autora que é autônoma, tendo sofrido um 

acidente automobilístico em 17.09.2015 com a sua consequente internação 

no Hospital Regional de Cáceres, tendo sofrido fraturas que demandaram 

cirurgias e internação hospitalar por período de três meses, período este 

que em decorrência do afastamento do trabalho se tornou inviável o 

pagamento das parcelas do financiamento do veículo realizado junto a 

Requerida, assim para auxiliá-la com o pagamento das parcelas, a mesma 

acionou o Requerido. Aduz que no contrato de Adesão do seguro 

constava cláusula que afirmava, que se a Requerente por motivo de 

saúde não conseguisse arcar com o pagamento de 03 parcelas 

consecutivas do financiamento a seguradora arcaria com o prejuízo, 

entretanto, mesmo após o envio de todos os documentos solicitados, não 

obteve resposta da requerida, e mesmo após diversos contatos com a 

requerida, somente era informada que o pedido estava sendo analisado, o 

que não ocorreu. Ao final requer a condenação em danos morais. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de 

agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela 

conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na 

provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se 

inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial 

postulado para satisfação do interesse posto em juízo, razão pela qual 

rejeito tal preliminar. Rejeito a preliminar de conexão pois as ações 

possuem pedidos distintos. Rejeito o pleito autoral de denunciação à lide já 

que nos juizados especiais “não cabe qualquer forma de intervenção de 

terceiro nem assistência”, nos termos do art. 10 da Lei 9.099/95. Rejeito 

ainda a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, posto 

que integra a cadeia de fornecimento do serviço ao consumidor, sendo 

parte legítima para figurar no polo passivo da ação, na medida em que 

todos os sujeitos da cadeia produtiva de consumo são responsáveis 

solidariamente, sendo facultado ao consumidor a escolha contra quem 

quer demandar. Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Em sua contestação, o 

Requerido alega que a autora possui seguro prestamista com a Cardif, e 

que o processo foi solicitado pela autora e recebido pela Cardif, que 

solicitou comprovante de trabalho autônomo e a parte Autora apresentou 

comprovante mensal de rendimentos do Ministério de Defesa informando 

que a Sra. Noelma Marques possui rendimento bruto em torno de R$ 

4.353,77, ou seja, verifica-se que a parte Autora não é profissional liberal, 

de modo que a parte Autora não possui as condições para se valer da 

cobertura prevista no seguro, não havendo que se falar em indenização 
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por danos morais pois a autora não enviou os documentos necessários 

para recebimento do seguro. No caso, a parte autora logrou demonstrar 

que buscou a solução via administrativa, entretanto não obteve êxito em 

receber resposta da seguradora, seja positiva ou não, sendo que a 

requerida não comprovou ter encaminhado resposta à autora acerca do 

pedido de cobertura realizado, vindo somente agora, em sua peça 

defensiva alegar que o pedido foi negado em razão da parte autora não 

preencher os requisitos. O princípio da boa-fé é a base do contrato de 

seguro, expressamente previsto no art. 765 do Código Civil. O Código de 

Defesa do Consumidor, amparado no art. 4º, III, e art. 51, IV, protege o 

consumidor contra práticas abusivas ou iníquas, considerando-se nulas 

as que sejam incompatíveis com a boa-fé. Nos termos do art. 46 do Código 

de Defesa do Consumidor, nula é a cláusula que lhe restringe seus 

direitos, uma vez que trata-se de contrato de adesão. A hipótese dos 

autos é um flagrante enriquecimento sem causa pela seguradora, conduta 

vedada em nosso ordenamento jurídico, pois, o autor pagou pelo seguro 

sem nenhuma contestação pela Requerida, no entanto, quando solicitou a 

cobertura foi rejeitada sob o argumento que não preenchia os requisitos. 

Ora, até mesmo a prova citada pela requerida que estaria a demonstrar 

que a parte autora não seria profissional liberal e por isso não preenchia 

os requisitos para se valer da cobertura do seguro, - o comprovante de 

rendimento emitido pelo Ministério da Defesa, que, aliás, não implica que a 

autora não seja profissional liberal ou autônoma - já era de conhecimento 

da requerida desde a contratação do financiamento e seguro, e em 

nenhum momento a requerida informou à autora que seria fato impeditivo à 

cobertura, deixando a autora acreditar que estava contratando o seguro e 

que em caso de necessidade estaria amparada, entretanto agora está a 

requerida a esquivar de suas responsabilidades. É clara a ofensa ao 

dever de informação ao consumidor tanto no momento da contratação, 

quanto após o pedido de cobertura, posto que a requerida se omitiu em 

fornecer resposta à autora sobre tal pedido. De todo modo, atribuem-se à 

seguradora os riscos do seu negócio. Se a companhia deixou de se 

cercar dos cuidados que lhe incumbiam no momento da contratação, 

relegando a segundo plano a constatação de requisitos essenciais para 

recebimento da cobertura, é descabido, agora, vir a se beneficiar com a 

sua própria desídia. Tal conduta, além de abusiva, caracterizou descaso 

com o consumidor e não está pautada na boa – fé objetiva. Nos termos do 

art. 14 da Lei n.º 8.078/90 a responsabilidade do fornecedor é de natureza 

objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores. Logo, restando 

evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se o 

dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido 

pela parte Reclamante ao pagar por um serviço ao qual não preenchia os 

requisitos para usufruí-lo e o caráter punitivo-pedagógico aplicado ao 

Reclamado, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) Confirmar a liminar 

deferida; b) CONDENAR o Requerido a pagar a título de danos morais à 

Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no 

art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, 

pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção 

monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ); c) CONDENAR o 

Requerido a restituir ao autor os valores pagos que deverão ser corrigidos 

pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação. 

Havendo pagamento espontâneo, deve-se proceder ao imediato 

levantamento dos valores. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011873-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CINTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

VINICIUS CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011873-98.2016.8.11.0006 Vistos etc., A obrigação foi 

devidamente satisfeita, conforme se infere de manifestação da parte 

autora. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que 

a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

Ante o exposto, declaro extinta a presente, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Arquivem-se. P. I. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010366-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA TORRES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BLU DO BRASIL PRODUTOS DE TELECOMUNICACAO LTDA. 

(EXECUTADO)

L DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010366-05.2016.8.11.0006 Vistos etc., A obrigação foi 

devidamente satisfeita conforme se infere de certidão constante nos 

autos (id. 14443518). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. Ante o exposto, declaro extinta a presente execução de 

sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Arquivem-se. P. I. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001512-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE LOURENCO DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001512-73.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOICE LOURENCO DE SOUZA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte requerente, apesar de devidamente 

intimada, não compareceu à audiência de conciliação. O pedido de 

redesignação de id. 15045691, ao qual foi protocolado em menos de 02 

(duas) horas antes da solenidade, não merece acolhimento, tendo em 

vista não ter juntado qualquer documento comprobatório acerca da 

justificativa alegada. Considerando a ausência injustificada da requerente, 

extingue-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da 

Lei 9.099/95. Condena-se a requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE LOURENCO DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001513-58.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOICE LOURENCO DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente não 

compareceu à audiência de conciliação. Analisando o pedido de 

redesignação de id. 15045571, ao qual foi protocolado menos de 02 

(duas) antes da realização da solenidade, verifica-se não merecer 

acolhimento, tendo em vista não ter juntado qualquer documento 

comprobatório da justificativa apresentada. Isto posto, extingue-se o feito 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95 

Condena-se a parte requerente ao pagamento das custas processuais, 

conforme dispõe o Enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001514-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001514-43.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO DE CAMPOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a decidir. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente não 

compareceu à audiência de conciliação. Analisando o pedido de 

redesignação de id. 15046140, ao qual foi protocolado menos de 02 

(duas) horas antes da solenidade, denota-se que o mesmo não merece 

acolhimento, tendo em vista não haver qualquer documento comprobatório 

da justificativa apresentada. Isto posto, extingue-se o feito sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Condena-se a 

requerente ao pagamento de custas, conforme dispõe o Enunciado 28 do 

FONAJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 

12 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012010-17.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA (ADVOGADO(A))

CARLOS DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8012010-17.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL proposta por CARLOS DA SILVA RODRIGUES em desfavor 

de ESTADO DE MATO GROSSO em que a parte autora pleiteia reparação 

pelos danos morais sofridos em razão de ato de determinação ilegal de 

transferência para Pontes e Lacerda/MT, reconhecida em sede de 

mandado de segurança onde foi concedida a segurança anulando o ato 

administrativo de permuta e determinando lotação e permanência do autor 

na cidade de Cáceres/MT. Rejeito a preliminar de prescrição arguida pela 

requerida, posto que o ajuizamento do mandado de segurança interrompe 

a prescrição do direito de pleitear a reparação dos danos pela ilicitude nele 

discutida, porquanto desaparece o principal ponto autorizador para o 

aperfeiçoamento da prescrição, que é a inércia. Sendo assim, constitui 

termo inicial para prescrição da ação de indenização não o ato 

administrativo em si, mas sim o reconhecimento inequívoco de lesão ao 

seu direito causador dos possíveis danos morais e materiais, o que só 

ocorre após o trânsito em julgado da sentença de procedência no 

mandado de segurança, logo, não há que se falar em prescrição, no 

presente caso. Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Conforme art. 186 do Código Civil, a responsabilidade 

civil extracontratual é definida como a obrigação de reparar o dano 

imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, sendo requisitos essenciais da reparação civil: a 

existência de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de 

um dano, material ou imaterial, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; 

e, o nexo causal entre uma e outra. A responsabilidade civil do Estado é 

objetiva, com relação aos atos praticado pelos seus agentes, no termos 

do §6º do art. 37 da Constituição Federal: “§6º: As pessoas jurídicas de 

direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa.” Desse modo, constituem pressupostos da 

responsabilidade objetiva do estado: a prática de ato ilícito por agente 

público; que cause dano específico e atípico e que exista nexo de 

causalidade entre o agente público e o dano, devendo ser analisado no 

presente caso a ocorrência do dano e o nexo causal entre o evento 

danoso e conduta do agente estatal. Em análise às provas trazidas aos 

autos, resta incontroverso a ilegalidade do ato de remoção do autor para o 

município de Pontes e Lacerda/MT, conforme segurança concedida em 

sede de mandado de segurança anteriormente interposto pelo autor. No 

caso, é evidente a abusividade do requerido em determinar arbitrariamente 

sem motivação administrativa e fundamentação, a remoção do autor de 

seu local de trabalho, na cidade onde mantem residência e constituiu 

família, restando demonstrado o uso indevido do poder discricionário em 

claro desvio de finalidade. É inequívoco ainda o transtorno sofrido pelo 

autor, que somente teve seu direito reconhecido em permanecer no local 

em que está lotado, após buscar as vias judiciais. Nesse sentido, mutatis 

mutandis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM MANTIDO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - É nulo o ato 

que determina a remoção de servidor público sem a devida motivação. II - 

Em atenção ao princípio da motivação, a remoção só pode ser efetuada se 

demonstrado o interesse público daquele respectivo ato administrativo. 
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Precedentes; III - É evidente que os fatos, da forma como ocorreram, 

trouxeram a Apelada reflexos de cunho moral, e isso foi consequência 

natural daquela medida anômala e arbitrária da municipalidade, de modo 

que devem ser indenizados os transtornos morais causados a servidora, 

pois devidamente demonstrado o constrangimento ao qual foi submetida; 

IV - A quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento 

judicial que, norteado pelos princípios de proporcionalidade e da 

razoabilidade, fixará o valor, levando-se em consideração as 

circunstâncias do fato, as condições da vítima e a extensão dos prejuízos 

gerados, bem como o caráter compensatório para o autor e o punitivo para 

o ofensor; V - Valor fixado que merece ser mantido; VI - Recurso 

conhecido e improvido.” (TJSE, Apelação Cível nº 201100222793 nº 

único0000968-35.2011.8.25.0014 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça 

de Sergipe - Relator(a): Suzana Maria Carvalho Oliveira - Julgado em 

29/05/2012) Desse modo, considerando o transtorno sofrido pela parte 

Reclamante por toda a situação por ele enfrentada, é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Se de um lado o Código 

Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação 

de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial, e assim o faço 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de CONDENAR o Requerido a pagar ao 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Havendo o pagamento espontâneo, deve-se proceder ao 

imediato levantamento dos valores. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010665-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE RAMOS MARTINS (REQUERENTE)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS (ADVOGADO(A))

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010665-79.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

MARILENE RAMOS MARTINS em desfavor de UNIMED CÁCERES 

Cooperativa de Trabalho Médico, alegando que foi incluída em pano de 

saúde ofertado pela reclamada, na qualidade de dependente, através de 

contrato empresarial, realizado através da Fusex, um vez que seu esposo 

é beneficiário de tal plano, na qualidade de 2º Sargento do Exército, e a 

cobrança pela reclamada é realizada diretamente na folha de pagamento 

do beneficiário. Aduz que em 10/05/2016 foi atendida pela equipe médica 

do 2º Batalhão de Fronteira que a encaminhou para atendimento 

especializado (Ginecologista), e na mesma data agendou consulta com 

médica conveniada à requerida para o dia 17/05/16, entretanto, no dia da 

consulta teve seu atendimento negado, sendo informada na sala de 

atendimento no meio de diversas pessoas que a negativa se deu em razão 

de falta de pagamento. Sustenta que dirigiu-se até a requerida e foi 

informada de forma pública que não autorizou a consulta diante de 

pendências financeiras, e mesmo após informar que os pagamentos 

estavam sendo descontados em folha de pagamento, não obteve êxito em 

solucionar o caso. Ao final requer a concessão de antecipação de tutela 

para determinar a autorização da consulta com a médica conveniada, e no 

mérito a confirmação da tutela concedida e a condenação em danos 

morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. Nos termos da Súmula 469 do STJ, aplica-se o CDC aos 

contratos de plano de saúde. Assim, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Portanto, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. A Requerida argumenta que os atendimentos eletivos do Fusex 

estão suspensos, por inadimplência, à exceção dos atendimentos de 

urgência/emergência, atendimento a crianças abaixo de 5 anos, idosos e 

atendimentos pós operatórios, e que o contrato entre a União - Exército 

Brasileiro – 2° Batalhão de Fronteira e a Unimed Cáceres não é um 

contrato empresarial, mas sim uma cessão de rede, ou seja, a Unimed 

Cáceres foi contratada para disponibilizar sua rede de prestadores para 

atendimentos dos beneficiários do Fusex, e que a União deixou de realizar 

o pagamento nos prazos e condições previstos contratualmente. Defende 

que o desconto em folha do Fusex abrange não só assistência médica 

como outros benefícios aos militares, e que o Fusex encaminha ao setor 

de atendimento da Unimed Cáceres uma relação contendo os nomes dos 

beneficiários que necessitam de atendimento para liberação, e que a 

equipe médica do Fusex não encaminhou o nome da mesma na relação 

para os atendimentos que deveriam ser liberados, por entender, 

certamente, que se tratava de atendimento em caráter eletivo, razão pela 

qual o mesmo não foi autorizado, por não se enquadrar nas exceções em 

virtude da suspensão dos atendimentos. Analisando os autos verifico que 

é incontroverso que a requerente teve seu atendimento negado pela 

requerida, mesmo a autora sendo beneficiária e estando adimplente com o 

pagamento do plano, considerando que o Fusex era descontado 

mensalmente na folha de pagamento de seu esposo. Não se olvide que o 

consumidor contratante não pode ficar privado do custeio das despesas 

necessárias a tratamento médico necessário para que consiga viver com 

um mínimo de qualidade de vida, atendendo ao interesse da prestadora de 

serviços. Assim, reconhecida a necessidade de consulta com médico 

especialista, conforme solicitado pela equipe médica do 2º Batalhão de 

Fronteira, não pode prevalecer a negativa da ré de efetuar o atendimento 

recomendado, mesmo que a Fusex esteja inadimplente com a requerida, 

especialmente considerando que a autora está em dia com o pagamento 

ao Fusex, e que é plenamente possível à requerida buscar posteriormente 

ressarcimento junto à Fusex. O mero aspecto burocrático/econômico não 

pode ir de encontro ao direito à saúde, bem jurídico mais relevante. 

Portanto, tenho que a negativa de atendimento do beneficiário é 

descabida, em evidente falha na prestação de serviços que geraram 

inúmeros transtornos à autora. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 
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a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, no entanto não é essa a hipótese dos autos. 

Presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de 

indenizar resta inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita, com caráter punitivo-pedagógico. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, para CONDENAR, 

por danos morais, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., da citação, conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Confirmo a 

antecipação de tutela concedida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Havendo pagamento espontâneo, deve-se proceder o imediato 

levantamento dos valores. Transitada em julgado, ao arquivo. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 207011 Nr: 7990-85.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL ALVES DA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:OAB 7836/MT

 Vistos etc,

Homologo a desistência da inquirição da vítima Olivia da Silva Godoy de 

Oliveira. As partes requerendo neste ato processual quanto a diligências a 

ajuntada dos comprovantes de pagamentos das mensalidades devidas 

pela vítima junto a APPEC. Com o aporte, em 10 (dez) dias, vista ao MP. 

Sem o aporte, declaro preclusa a produção da prova. Declaro encerrada a 

instrução. Abra-se vista ao Ministério Público e à defesa para memoriais 

finais, vindo-me conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 238551 Nr: 7013-25.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JOSINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVALDO FRANCO - 

OAB:

 Vistos etc,

Ante o teor do ofício de fls. 43, informando a impossibilidade 

comparecimento da testemunha Delegado de Policia Federal Dr. Adair 

Gregório, redesigno audiência para o dia 28 de setembro de 2018, às 

13h20min. Na mesma oportunidade será interrogado o acusado. 

Requisite-se. O advogado nomeado ad hoc, informa que não terá 

disponibilidade para comparecimento. Logo, nomeio o NPJ para o ato, 

saindo o Dr. Felipe pessoalmente intimado. Sai o preso intimado. 

Requisite-se a testemunha.

 Diante da ausência do d. advogado constituído nos autos, nomeio para 

acompanhar a presente audiência, forte no primado constitucional dos 

incisos LV do artigo 5º da Constituição Federal de 88 e corolários 

normativos infraconstitucionais, para salvaguardar a defesa dos 

necessitados e os princípios constitucionais de acesso, distribuição da 

Justiça e celeridade na prestação jurisdicional, o ilustre advogado Dr. José 

Thadeu dos Santos Mesquita – OAB/MT nº 7.836, para o ato, a qual 

desempenhará tal múnus público segundo a fé do seu grau acadêmico e 

por força da disposição estanque no artigo 22 e seguintes do Estatuto e 

Código de Ética da honrada OAB. Consigne-se que tal providencia faz-se 

necessária considerando que o representante da Defensoria Pública 

lotado nessa 1ª Vara Criminal, se recusa a atuar em cartas precatórias 

cujos acusados sejam representados junto ao juízo deprecante por 

advogado constituído. Por força e na forma do provimento 

09/2007/CGJ/MT, pelo serviço a ser desempenhado pelo advogado dativo 

em testilha, e levando em consideração o momento processual em questão 

ARBITRO, a título de honorários advocatícios, em 01 (um) URH a ser pago 

pelo Estado de Mato Grosso. Determino que o Sr. Gestor expeça certidão 

de crédito em favor do d. advogado e em desfavor do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206494 Nr: 7612-32.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO EGUES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, THIAGO FURLANETTO GARCIA BARBOSA - 

OAB:13607

 Vistos etc,

Homologo a desistência da inquirição das testemunhas Davi Ferreira de 

França e Emerson Lacerda Cintra. Defiro o pedido da defesa e concedo 

prazo de 05 (cinco) dias para juntada do instrumento de procuração.

 As partes nada requerendo quanto à diligências, declaro encerrada a 

instrução processual. Abra-se vista ao Ministério Público e à defesa para 

memoriais finais, vindo-me conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 195501 Nr: 751-30.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCAS FERREIRA DE SOUZA, FABRICIO 

DE FIGUEIREDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINNET MENDES DANTAS - 

OAB:18292/MT

 Vistos etc,

Homologo a desistência da inquirição das testemunha Vanderlei Nonato de 

Santana e Maria José da Silva, conforme requerido pelas partes.

 Considerando que o acusado Fabricio de Figueiredo Gonçalves, não foi 

localizado para intimação, descumprindo assim o seu dever de informar o 

juízo quanto ao seu novo endereço, decreto sua REVELIA, nos termos do 

art. 367, do CPP, conforme parecer ministerial de fls. 130.

As partes nada requerendo quanto à diligências, declaro encerrada a 

instrução processual. Abra-se vista ao Ministério Público e à defesa para 

memoriais finais, vindo-me conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 238754 Nr: 7166-58.2018.811.0006
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 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, HAMILTON LOBO MENDES FILHO - OAB:10.791 MT

 Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com 

supedâneo no art. 316, c/c art. 321, ambos do Estatuto Adjetivo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE EDIVALDO SILVA DOS SANTOS, 

qualificado nos autos, mediante IMPOSIÇÃO de medidas cautelares 

elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a saber:a) 

comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas 

atividades, pelo período de 03 (três) meses.b) proibição de ausentar-se do 

Estado de Mato Grosso, sem autorização judicial.c) manter atualizado o 

seu endereço e telefone, devendo tal informação ser colhida pelo Oficial 

de Justiça, no ato de sua soltura.d) proibição de manter contato e de se 

aproximar da vítima SUZIMAR DA SILVA VOLGARIN.Antes da soltura, a 

vítima deverá ser intimada da presente decisão, conforme determina o art. 

21 da Lei n. 11.340/06.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE 

SOLTURA E TERMO DE COMPROMISSO, para colocar em liberdade 

EDIVALDO SILVA DOS SANTOS, se por outro motivo não deva 

permanecer preso.Deverá o sr. Oficial de Justiça, no ato da soltura, 

advertir o réu de que, ciente das medidas protetivas impostas em 

procedimento próprio e das medidas cautelares aqui impostas, estas 

deverão ser rigorosamente cumpridas pelo mesmo, sob pena de ser-lhe 

eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 

c/c 282, § 4.º c/c parágrafo único do art. 312, todos do CPP. Intime-se a 

ofendida acerca da presente decisão.Ciência ao Ministério Público, 

Defesa, e Autoridade Policial.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com 

urgência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 236490 Nr: 5583-38.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 5583-38.2018.811.0006 – Id. 236490

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ALEANDRO DE FREITAS PINTO

INTIMANDO: Autor do fato: Aleandro de Freitas Pinto, Cpf: 01360570128, 

Rg: 28337220 SSP MT Filiação: Francisco José Pinto e Maria Bonfim de 

Freitas Pinto, data de nascimento: 26/04/1982, brasileiro(a), natural de 

Jacaraci-BA, convivente, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima 

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA, tendo como suposto agressor ALEANDRO DE 

FREITAS PINTO, que teria cometido, em tese, os crimes de ameaça e 

injúria, com a incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar as 

medidas cabíveis. Pois bem, o art. 19, §1º da Lei n. 11.340/06 dispõe que 

as medidas protetivas poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do 

Ministério Público. (...) Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 01- PROIBO O OFENSOR de se 

aproximar da vítima, no limite mínimo de 1000 metros; 02-PROIBO O 

OFENSOR de manter contato com a vítima, por qualquer meio de 

comunicação, salientado que permanece inalterado o direito do ofensor de 

ter contato com eventual filho menor, que deverá ser exercido através de 

terceiros, de confiança de ambas as partes. 03- PROIBO O OFENSOR de 

frequentar a residência da vítima, a fim de preservar sua integridade física 

e psicológica. Não há que se falar em afastamento do agressor do lar, vez 

que não residem no mesmo local. Levando-se em consideração que o rol 

de medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo 

(art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de 

outras medidas além daquelas descritas pelo legislador. (...) Em 

contrapartida, não há qualquer elemento nos autos que indique a 

necessidade da extensão das medidas protetivas aos demais familiares 

da vítima ou testemunhas. Para a garantia da efetividade desta decisão a 

VÍTIMA, também fica proibida de se aproximar ou entrar em contato com o 

demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob pena de perda 

da validade da medida. Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor 

participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar 

deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, para 

informações necessárias, e a providência se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O 

OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS,(...) 

cientificar o ofensor de que as mesmas deverão ser rigorosamente 

cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão 

preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir a 

incidir no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas aqui 

aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste 

modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. (...) Por fim, determino que 

o presente procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme 

preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com urgência.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

19 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 238522 Nr: 6998-56.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6998-56.2018.811.0006 – Id. 238522

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): CECILIO MANOEL DA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Cecilio Manoel da Silva Filiação: Roneide Maria 

Ribeiro da Silva e Ciro Campos, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima ANTÔNIA 

BRANDINO, tendo como suposto agressor CECILIO MANOEL DA SILVA, 

que teria cometido, em tese, o crime de ameaça, com a incidência da Lei nº 

11.340/06, e assim, passo a analisar as medidas cabíveis. Pois bem, o art. 

19, §1º da Lei n. 11.340/06 dispõe que as medidas protetivas poderão ser 

concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de 

manifestação do Ministério Público. (...) Por todo o exposto, APLICO AS 

SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 01-DETERMINO o 

afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência. 02- 

PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite mínimo de 300 

metros; 03-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, por 

qualquer meio de comunicação. 04- PROIBO O OFENSOR de frequentar a 
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residência da vítima, a fim de preservar sua integridade física e 

psicológica. Não há que se falar em restituição de bens indevidamente 

subtraídos pelo agressor à vítima ante a ausência de elementos nesse 

sentido. Levando-se em consideração que o rol de medidas protetivas 

aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 

11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além daquelas 

descritas pelo legislador. (...) Para a garantia da efetividade desta decisão 

a VÍTIMA, também fica proibida de se aproximar ou entrar em contato com 

o demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob pena de 

perda da validade da medida. Diante desse cenário, DETERMINO que o 

agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias, e a providência se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O 

OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS, (...) 

cientificar o ofensor de que as mesmas deverão ser rigorosamente 

cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão 

preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir a 

incidir no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas aqui 

aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste 

modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. (...). Por fim, determino que 

o presente procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme 

preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com urgência.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 19 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233460 Nr: 3402-64.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDDDMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3402-64.2018.811.0006 – Id.233460

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): DELEGACIA ESPECIALIZADA DA DEFESA DA MULHER DE 

CÁCERES/MT

RÉU(S): OLIMPIO FELIPE DOS SANTOS JUNIOR

INTIMANDO: Autor do fato: Olimpio Felipe dos Santos Junior, Cpf: 

57229147115, Rg: 9869247 SSP MT Filiação: Olimpio Felipe dos Santos e 

Neuza Josefa da Silva Santos, data de nascimento: 21/10/1976, 

brasileiro(a), natural de Caceres-MT, solteiro(a), guarda noturno, 

Endereço: Rua Lavapes - 352 - Em Frente A Mercearia Santo Antonio, 

Bairro: Cidade Alta, Cidade: Caceres-MT

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Medida protetiva cód. n°. 233460 Vistos, etc. Ante 

o art. 18 da Lei n. 11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade de Polícia 

Civil, em prol da vítima NELZA JOSEFA DA SILVA SANTOS, tendo como 

suposto agressor OLIMPIO FELIPE DOS SANTOS JUNIOR, que teria 

cometido, em tese, o delito do art. 147 do CP, com a incidência da Lei nº 

11.340/06, e assim, passo a analisar as medidas cabíveis. Pois bem, o art. 

19, §1º da Lei n. 11.340/06 dispõe que as medidas protetivas poderão ser 

concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de 

manifestação do Ministério Público. (...) Por todo o exposto, APLICO AS 

SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA que denoto 

necessárias: 01-DETERMINO o afastamento do agressor da residência da 

vítima, devendo o mesmo ser encaminhado ao Setor de Assistência Social 

deste Juízo, que deverá orientá-lo e auxilia-lo na obtenção de moradia 

provisória. 02- PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 1000 metros; 03-PROIBO O OFENSOR de 

manter contato com a vítima, familiares e testemunhas, por qualquer meio 

de comunicação; 04-PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da 

vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica. Levando-se 

em consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do 

agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada 

impede a imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo 

legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor participe 

de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, 

devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, para informações 

necessárias, e a providência se impõe para atender a comandos 

constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o 

senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, 

nessa medida, crucial para promover o seu desenvolvimento humano e 

garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O OFENSOR, (...) cientificá-lo de 

que as medidas protetivas aqui deferidas deverão ser rigorosamente 

cumpridas, sob pena de ser-lhe, eventualmente, decretada a prisão 

preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir a 

incorrer no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas 

aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste 

modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. (...) Por fim, determino que 

o presente procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme 

preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. Notifique-se o Ministério Público, a 

Autoridade Policial e a vítima. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

19 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 218400 Nr: 5871-20.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SERGIO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820

 Intimar o Advogado do Denunciado, Dr. FRANK MONEZZI SOARES, para 

OFERECER DEFESA PRELIMINAR no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 236078 Nr: 5298-45.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 5298-45.2018.811.0006 – Id. 236078

ESPÉCIE: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): TIAGO SILVA LIMA

INTIMANDO: a Vítima: Rayane Ribeiro Amorim, brasileira, do lar, Filiação: 

Raimundo Ribeiro da Costa e Jacilene Amorim, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA, acima qualificada, de que fora revogada 

a prisão do indiciado Tiago Silva Lima, sendo impostas ao indiciado 
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medidas cautelares, dentre as quais a proibição de manter contato e de se 

aproximar da vítima, conforme decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO 

DE PRISÃO PREVENTIVA pleiteada pela defesa de TIAGO SILVA LIMA, 

alegando em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos 

autorizadores da segregação cautelar (CD de fl. 41). (....) Por todo o 

exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com supedâneo no 

art. 316, c/c art. 321, ambos do Estatuto Adjetivo Penal, REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA DE TIAGO SILVA LIMA, brasileiro, pedreiro, nascido 

em 4/3/1997, RG n. 27394697 SSP/MT, CPF n. 061.450.631-06, filho de 

Adão de Sousa Lima e Cristiana de Arruda e Silva, mediante IMPOSIÇÃO 

de medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo 

Penal, a saber: a) comparecimento mensal em juízo, para informar e 

justificar suas atividades, pelo período de 03 (três) meses. b) proibição de 

ausentar-se do Estado de Mato Grosso, sem autorização judicial. c) 

manter atualizado o seu endereço e telefone, devendo tal informação ser 

colhida pelo Oficial de Justiça, no ato de sua soltura. d) proibição de 

manter contato e de se aproximar da vítima RAYANE RIBEIRO AMORIM. 

Antes da soltura, a vítima deverá ser intimada da presente decisão, 

conforme determina o art. 21 da Lei n. 11.340/06. (...) Notifique-se o 

Ministério Público e a Defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

19 de setembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 158378 Nr: 6116-70.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIELSON PEREIRA RODRIGUES, LENILTON 

PAULA DE MELO, CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672, NAIANY AMORIM - OAB:38603/GO, ROGÉRIO 

RAMOS VARANDA JÚNIOR - OAB:13.674

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar razões de 

apelação conforme já publicado no DJE do dia 31/08/2018 .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225853 Nr: 11310-12.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia, o que 

faço para ABSOLVER o acusado Francisco Silva Neto, da prática do crime 

previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, sob o manto do brocardo 

“in dubio pro reo” (art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal).Os 

objetos lícitos deverão ser restituídos aos seus propirtários.Após o 

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

custas.PRIC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 224433 Nr: 10264-85.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JOSE COSTA SCHETTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FILIPE DA SILVA 

SIQUEIRA - OAB:170588/rj

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de PETRÓPOLIS/RJ, bem como para que 

acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227623 Nr: 12600-62.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER PAULO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Vistos.

Defiro o pedido postulado pelo i. r. do Ministério Público em fls. 210.

Proceda com a intimação do apenado em endereço de fls. 204 e/ou 202-v, 

para dar continuidade ao cumprimento das condições de fls. 173, devendo 

o mesmo informar também comprovante de atividade laborativa.

Intime-se e Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 204940 Nr: 6575-67.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FERREIRA PESSOAS ESTEVAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17414/O

 Visto.

Recebo a denúncia em todos os seus termos, por satisfazer os requisitos 

do art. 41 do CPP.

Cite-se o acusado José Batista de Almeida para oferecer defesa prévia, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a 

advertência do parágrafo segundo do art. 396-A, do CPP.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar o acusado se o mesmo possui condição financeira para 

constituir advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde 

já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca para 

representá-lo.

Determino a expedição da certidão criminal circunstanciada dos 

denunciados.

 Diligências necessárias.

Cumpra-se , Cáceres/MT, 8 de março de 2017.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 204940 Nr: 6575-67.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FERREIRA PESSOAS ESTEVAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17414/O

 Visto.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

22/11/2017, às 16h00min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 
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defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório dos réus, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeça-se carta precatória à Comarca de Jataí/GO, para que proceda a 

intimação do denunciado da audiência designada, bem como ao 

interrogatório do mesmo.

Requisitem-se as testemunhas arroladas.

Intime-se e cumpra-se.

Ciência ao MP e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 204940 Nr: 6575-67.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FERREIRA PESSOAS ESTEVAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17414/O

 Autos n° 6575-67.2016.811.0006 – Cód. 204940.

Visto.

Ante a certidão de fls.55, expeça-se carta precatória para que o Juízo da 

comarca de Mirassol D’Oeste/MT, proceda a citação pessoal do réu.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA (ADVOGADO(A))

VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES (ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO (ADVOGADO(A))

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

CREDORES (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

CESAR AUGUSTO TERRA (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI (ADVOGADO(A))

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS (ADVOGADO(A))

BAYER S.A. (REQUERIDO)

THIAGO PEIXOTO ALVES (ADVOGADO(A))

MAXIMILIANO BERTASI NETO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES (ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI (ADVOGADO(A))

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA (ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

METROPOLITAN LIFE INSURE CO. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HAMMOUD ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SAMIR HAMMOUD (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001033-83.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LEANDRO MUSSI REQUERIDO: CREDORES, BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S.A., METROPOLITAN LIFE INSURE CO., BAYER 

S.A., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., BANCO PAN S.A., IHARABRAS SA 

INDUSTRIAS QUIMICAS Vistos etc. Devolvo os autos para fins de 

expedição de certidão para interposição de Agravo. Após, voltem os 

autos conclusos. Às providências. Diamantino/MT, 20 de setembro de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000631-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

rodolfo de oliveira martins (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO ATEM FRANCISCHETTI (ADVOGADO(A))

BANCO SISTEMA S.A (RÉU)

DOMICIANO NORONHA DE SA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000631-02.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS RÉU: BANCO SISTEMA S.A 

DETERMINO que expeça-se o ofício à conta única do TJMT, para que 

proceda com a vinculação dos valores depositados, no presente feito, 

para posterior expedição de alvará. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94629 Nr: 2191-35.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Lopes de Almeida, Marina Fontes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nedi Sara da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Vistos etc.

Recebo as Apelações (fls. 133/136) e as contrarrazões (fls. 138/141).

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7049 Nr: 410-03.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Carvalho dos Santos, Eliene Aparecida 

Ribeiro dos Santos, Pedro Carmo de Oliveira, Geralda Souza de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Alvaro Carvalho dos Santos - OAB:12562/MT, Fabricio 

Carvalho Santana - OAB:7066/MT, Jandira Rossés Espíndola - 

OAB:3.519-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37004 Nr: 1846-79.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Fátima Bedin Rupolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Executiva Norte Transportes Ltda - ME, Nobre 

Seguradora do Brasil S/A, IRB - Brasil Resseguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Schalch - 

OAB:OAB/SP 113.514, Dinara Arruda de Oliveira - OAB: 4.914, Dinara 

de Arruda Oliveira - OAB:4914/MT, Dynair Alves de Souza Daldegan 

- OAB:4.902, Fernando Simão - OAB:10.066-B, Karina Richter Madelli 

- OAB:8.761

 Vistos etc.

Recebo as Apelações (fls. 974/982 e fls. 1000/1040) e as contrarrazões 

(fls. 991/995).

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17782 Nr: 1169-25.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM - Exportadora e Importadora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilceu Calegaro, Neiva Inês Calegaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Fabiola Pasini - OAB:5.033/MT, Luciana Serafin da S. 

Oliveira - OAB:MT/4.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor 

Solvente ajuizada pela ADM DO BRASIL LTDA em desfavor de DILCEU 

CALEGARO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 192/192verso, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes 192/192verso, todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42465 Nr: 3074-55.2009.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Distribuidora de Automoveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265/MT, Thais Galindo da Silva - OAB:13148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

 INTIMEM-SE pessoalmente os credores para se manifestarem acerca do 

documento juntado às fls. 282/285, no prazo de 5 dias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37769 Nr: 2599-36.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Thomas Oro, Ezelso Spanhol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raquel Cristina Rockenbach 

Bleich - OAB:7655/MT, Sérgio Donizetti Nunes - OAB:MT 2.420-B

 Vistos etc.

Proceda-se com a avaliação do bem penhorado e, após, lavre-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Não havendo impugnação, DESIGNE-SE hasta pública, com as 

comunicações e baixas de praxe.

 Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA, leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO 

DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e 

leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015.

Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que 

lhes incumbirem.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 119621 Nr: 3124-03.2017.811.0005

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Ogliari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gomes Ferreira Neto - 

OAB:6508, Vanessa Paula Costa - OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, por sentença sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VI, do Novo Código 

de Processo Civil.Condeno a requerente ao pagamento de custas, 

despesas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da 

causa, com fulcro no § 2°, do art. 85, do NCPC, contudo dispensa a 

exigibilidade com fulcro no art. 98, § 3° do NCPC.Observadas as 

formalidades legais, arquive-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3605 Nr: 412-12.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Vançan, Armando Vançan, 

Wagner Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Kindermann Spek - 

OAB:23.539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui Barbosa Gamon - 

OAB:7763

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 439, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 106 de 569



Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30108 Nr: 1180-49.2006.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Telles Ltda, Nelsivaldo de Sá Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc..

Defiro o pedido de fl. 288.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33848 Nr: 2062-74.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora C.B. Ltda, Arno Caponi, 

Sandra Baierle, Edson Baierle, Adriana Baierle, Jaime Edine Rupolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 336.

Ante o pagamento integral do débito não se justifica a manutenção das 

penhora via Renajud.

Ante o exposto, DETERMINO a remoção das penhora realizada via 

Renajud.

Em nada requerido em 05 (cinco) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37168 Nr: 2049-41.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 262.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12311 Nr: 241-45.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebaldo Keller, Terezinha Ivone Colvero Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte exequente para que no prazo de 05(cinco) dias 

providencie o recolhimento das custas da carta precatória expedida para 

a comarca de Tangará da Serra -MT, para a citação dos executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3569 Nr: 141-66.1996.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Golin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para 

retificação na capa dos autos e no sistema apolo, visto que o feito trata-se 

de execução e não monitória.

Defiro o pedido de fl. 307.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9373 Nr: 1715-22.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Mário Matei, Elio Cunha, Mariza Ana 

Biava Cunha.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando de Cássio Mello - 

OAB:14.312-B

 Vistos etc.

Considerando-se as provas e os argumentos relevantes, DEFIRO o pedido 

de fl. 149 e, REDESIGNO a audiência de mediação e conciliação para o dia 

24 de outubro de 2018, às 16h:30minutos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126651 Nr: 1494-72.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Cruz Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Carlos Eduardo Gonçalves de Almeida - 

OAB:OAB/PR 76.169, Edgar Kindermann Spek - OAB:23.539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora/executada é beneficiária 

da justiça gratuita. Todavia, isso não implica isenção propriamente dita do 

pagamento da verba honorária, senão mera suspensão de exigibilidade, a 

teor do que dispõe a Lei 1.060/50 e art. 98, § 3º do CPC/2015. Por outro 

lado, tal benefício pode ser revogado a qualquer tempo se demonstrado, 

via procedimento próprio, que os requisitos autorizadores do benefício 

deixaram de subsistir.

 Nesse sentido:

 "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE. Deve ser mantida a sucumbência recíproca reconhecida 

na sentença, diante do parcial decaimento da parte autora e consequente 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade 

resta suspensa, em face da gratuidade judiciária deferida. Precedentes. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, MONOCRATICAMENTE.” (TJ/RS - 

Apelação Cível Nº 70043011337, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: 

Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 10/06/2011).

"A parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, sujeita-se ao 

princípio da sucumbência, não se isentando do pagamento das verbas 

dela decorrentes. A condenação respectiva deve constar da decisão, 
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ficando, contudo, sobrestada até que a parte vencedora comprove a 

cessação da miserabilidade ou até que se consuma a prescrição de cinco 

anos." (STJ - 4ª Turma, REsp nº 278.180/CE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 

J:7.11.2000, DJ 11.12.2000).

Nesse contexto, a parte vencedora/credora, não provou que os requisitos 

autorizadores do benefício deixaram de subsistir à parte autora/vencida, 

de modo que fica suspensa a exigibilidade nos termos da Lei nº. 1.060/50 

e art. 98, § 3º do CPC/2015.

Ante o exposto, CANCELO a decisão de fls. 13/14.

Após as formalidades legais arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109838 Nr: 2500-85.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romélio Riediger, Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, adote-se a Srª Gestora as providências necessárias acerca da 

inclusão na capa dos autos e no sistema apolo de todos o executados no 

polo passivo da demanda.

O pedido de fls. 147, por ora, não pode ser deferido, vez que a executada 

Srª Roneva, ainda não foi citada e tão menos foi intimadas das penhoras.

Proceda-se com a citação da executada Srª Roneva.

Intimem-se os executados dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Caso se tratar de penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge 

do executado (art. 842, CPC/2015), observando-se, ainda, a regra inserta 

no art. 844 do CPC/2015 (averbação da penhora no RGI), bem como 

proceda na forma do art. 799, inciso I, do mesmo codex, se o imóvel a ser 

penhorado estiver gravado de penhor, hipoteca, anticrese ou alienação 

fiduciária.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o(s) bem(ns) penhorado(s).

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte autora para juntar nos autos o 

extrato das matrículas dos imóveis penhorados devidamente atualizada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108075 Nr: 1638-17.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Erdmann Sauerbier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..

Defiro o pedido de fl. 102.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32962 Nr: 1236-48.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo 

Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc..

Defiro o pedido de fl. 102.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35739 Nr: 580-57.2008.811.0005

 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: Sindicato Rural de Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Financial Services 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Benetti Timm - 

OAB:170.628-A, Rafael Bicca Machado - OAB:44.096

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Publica ajuizada por SINDICATO RURAL DE 

DIAMANTINO em face de BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 1054/1056, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 1054/1056 e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Sem custas em face a gratuidade, honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 761 Nr: 335-66.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Maria Aparecida de Souza 

Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 681.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96192 Nr: 3200-32.2014.811.0005

 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): André Luiz Santos Silva, Adriana Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albino Carlos Krizizanowski 

- OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Jorge 

Antonio Krizizanowski - OAB:15.618

 Vistos etc.
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O pedido de fl. 441, por ora não pode ser deferido, vez que a parte 

exequente ainda não requereu o cumprimento de sentença.

Sem prejuízo do exposto, proceda-se conforme requerido em petitório de 

fl. 442.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9223 Nr: 1606-08.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar s/a Industria e Comercio, Edson Teles de 

Figueiredo Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ramos Bueno, Davi Bueno Ramos

 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: Moema Viana Reginato 

Mendes - OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva - 

OAB:6.593, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 226/227, a parte exequente requer seja quebrado o 

sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens 

para garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos.(...). 4. 

Agravo interno desprovido.” (TRF3 – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000, 6ª 

Turma, Desª. Salete Maccalóz, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 226/227.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8885 Nr: 1506-53.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC do Brasil Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio da Silva Ramos, Laurinda Maranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Balthazar de Paula - 

OAB:65.708, Flavia Merenciano - OAB:77.216, Flavio Merenciano - 

OAB:35121/PR, Jeferson Goncales Cardoso - OAB:77.493, Karlos 

Eduardo Valerio de Morais - OAB:83.147, Maicon Vinicius Soares 

da Silva - OAB:82.840, Victor Augusto Palma Usso - OAB:OAB/PR 

72.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Tercio 

Bende Rodrigues - OAB:9460/MT

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 329/330.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11189 Nr: 1166-75.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Lopes Macedo.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Almeida de Souza 

- OAB:6387

 Ante o exposto, determino:a) que seja oficiado ao Cartório de Registro de 

Imóveis de Diamantino/MT para que proceda ao cancelamento das 

hipotecas e penhoras averbadas na matrícula sob nº 43.917, referente 

aos gravames AV-03, AV-04 e AV-05, com a baixa da constrição na 

matrícula do imóvel;b) que sejam transladadas cópias do Auto de 

Arrematação, juntando-as nos autos do processo sob nº 272/1999, em 

trâmite nesta 1ª Vara, para informar acerca da arrematação do imóvel 

inserto na matrícula nº 43.917 (antiga matrícula 29.830).Sem prejuízo do 

exposto, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, com a advertência de, se não o fizer, 

considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pela de 

aplicação de multa.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111153 Nr: 3251-72.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofield Centro Oeste Comércio de Produtos Agrícula 

Ltda, Tarcisio de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Destilaria de Alcool Libra Ltda - Em 

Recuperação Judicial, Izelia Ticianeli, Mariselma Freire de Arruda Ticianel., 

Luiz Carlos Ticianelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aroldo Teixeira Rocha - 

OAB:GO/9.069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Athena Campos Duarte 

Antelo Silva - OAB:17.802 OAB/MT, Marcel Alexandre Lopes - 

OAB:6454/MT, Raquel Correa Bezerra - OAB:8670/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

AGROFIELD CENTRO OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCULA LTDA 

em face de DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, IZELIA TICIANELLI, LUIZ 

CARLOS TICIANELLI, MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL,todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 236/238, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 236/238), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7436 Nr: 768-65.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Correa da Silva, Suely Silva da Silva 

(Inventariante)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada 

pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor de VALDIR CORREA DA SILVA 

e SUELY SILVA DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 137/139, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 453/454 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ e art. 924, 

incido II, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 109 de 569



autos, conforme requerido no acordo.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90173 Nr: 2490-46.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane de Almeida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brazil Turismo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 107/108, uma vez que não cabe ao Pode Judiciário 

substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para 

demandar em juízo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8603 Nr: 1448-50.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC Química do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio da Silva Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Balthazar de Paula - 

OAB:65.708, Flavia Merenciano - OAB:77.216, Flavio Merenciano - 

OAB:35121/PR, Jeferson Goncales Cardoso - OAB:77.493, Karlos 

Eduardo Valerio de Morais - OAB:83.147, Maicon Vinicius Soares 

da Silva - OAB:82.840, Victor Augusto Palma Usso - OAB:OAB/PR 

72.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Ante a divergência dos cálculos e por não serem complexos 

encaminhe-se a contadoria para os cálculos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99132 Nr: 1160-43.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Barbosa Alfonsin - 

OAB:9.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

O petitório e documentos de fls. 234/272, tratam-se de impugnação ao 

laudo pericial, interposto pela parte demandada.

Da análise dos autos, verifico que a decisão de fls. 232/233, homologou 

os cálculos de fls. 175/221, em virtude da inércia da parte demandada e a 

concordância da parte autora.

Com efeito, a perda de prazo para apresentar impugnação o laudo pericial 

é peremptório e sua perda conduz à preclusão da faculdade da prática do 

ato processual.

 Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- NULIDADE- AUSÊNCIA- CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - IMPUGNÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - 

PRECLUSÃO CONSUMATIVA- DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DA 

EXECUÇÃO - PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO CONFIGURADO - 

AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973 - 

INOCORRÊNCIA. – (...) Considerando que a conta de liquidação foi 

homologada pelo juízo de origem, revela-se inviável a discussão acerca 

dos cálculos, tendo em vista o instituto da preclusão. Hipótese em que o 

executado, apesar de intimado pessoalmente, não se manifestou sobre os 

cálculos posteriormente homologados. - O depósito efetuado pelo devedor 

apenas para garantir a execução e viabilizar a apresentação de 

impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença, 

não afastando a incidência da multa do art. 475-J do CPC/73.” (TJ/MG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0713.11.000710-9/001, Relator: Des. Tiago 

Pinto, 15ª Câmara Cível, J: 10/08/2017, P: 18/08/2017).

Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao laudo pericial face a sua 

preclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102646 Nr: 2782-60.2015.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Lonardoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT, Nelson José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 118.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13939 Nr: 69-69.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de ajuizada por CELITO LILIANO 

BERNARDIem face do BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 595/596 a parte vencida informa o pagamento 

espontâneo da sentença em relação aos honorários advocatícios 

sucumbenciais e, a parte credora requer a extinção do feito em virtude da 

quitação integral do débito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte vencida efetuou o pagamento 

do valor da condenação em relação aos honorários advocatícios 

sucumbenciais (fls. 595/596), via de consequência, a extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe em relação ao cumprimento 

de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito em relação aos 

honorários advocatícios, e o faço com força no art. 487, inciso I, do Novo 

Código Processo Civil.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20270 Nr: 2589-65.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alexandre Colvero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aventis Cropscience Brasil Ltda.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 Vistos etc.

Ante o postulado de fl. 253, desconstituo o perito Sr. Ronaldo Rosa 

Taveira e, nos termos da decisão de fls. 242/245, nomeio como perita do 

Juízo a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA, podendo 

ser localizada na Rua Rubens de Mendonça, nº 1856, Sala 408, Bosque 

da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636, e-mail 

contato@realbrasil.com.br e cuiaba@realbrasilconsultoria.com.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90104 Nr: 2437-65.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Leite de Lima Alves, S L de Lima ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Luis Weckerlim 

Fernandes - OAB:17964/PR, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:OAB/PR 58.676, Sérgio Henrique Gomes - OAB:35.245/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3033 Nr: 277-97.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milenia Agro Ciências S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Osmar Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 361/362, vez que a avaliação do bem penhorado 

já foi homologada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - AVALIAÇÃO 

ANTERIOR DEVIDAMENTE HOMOLOGADA - PEDIDO DE NOVA 

AVALIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NO LAUDO. Tendo havido a realização de 

avaliação do imóvel, devidamente homologada por decisão judicial não 

recorrida, incabível se mostra a possibilidade de nova avaliação, frente à 

preclusão, bem como pela inocorrência de demonstração de erro no laudo 

anterior a justificar tal pedido.” (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0024.98.061363-2/001, Relator: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª 

Câmara Cível, J: 02/06/2011, P: 20/06/2011).

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte credora para apresentar a 

planilha atualizada do débito, bem como proceda-se com a atualização a 

avaliação, nos termos do art. 1.081, CNGC/MT, para a expropriação, visto 

que os leiloeiros já foram nomeados.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103125 Nr: 3021-64.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wardiney Santana Eireli-ME, Wardiney Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inclua o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 

SEBRAE no polo ativo da demanda, conforme requerido em petitório de fl. 

153.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8881 Nr: 1508-23.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC Quimica do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurinda Maranha, Sérgio da Silva Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Balthazar de Paula - 

OAB:65.708, Flavia Merenciano - OAB:77.216, Flavio Merenciano - 

OAB:35121/PR, Jeferson Goncales Cardoso - OAB:77.493, Karlos 

Eduardo Valerio de Morais - OAB:83.147, Maicon Vinicius Soares 

da Silva - OAB:82.840, Victor Augusto Palma Usso - OAB:OAB/PR 

72.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Tercio Bende Rodrigues - OAB:9460/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e remoção do bem penhorado, nos 

termos do § 1º do art. 840, CPC/2015.Em seguida, proceda-se com a 

avaliação do bem e, após, lavre-se o respectivo auto intimando o devedor 

dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).Havendo impugnação, vistas ao 

exequente e após, voltem-me os autos conclusos.Não havendo 

impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira adjudicar ou alienar o bem penhorado e apresentar o cálculo 

atualizado da dívida.Sem prejuízo do exposto, expeça-se ofícios onforme 

requerido pelo exequente em petitório de fl. 314.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110119 Nr: 2654-06.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira Lima, Aparecida Manoel Ferreira 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

DO BRASIL S.A em face de JOSÉ FERREIRA LIMA e APARECIDA MANOEL 

FERREIRA LIMA, todos devidamente qualificados nos autos.

Na Audiência de Conciliação e Mediação as partes transigiram pugnando 

pela homologação e suspensão do feito (fl. 118/118 verso).

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fl. 118/118 verso), 

todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o 

efetivo cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que 

determino a imediata conclusão do mencionado processo para a devida 

extinção, assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 861 Nr: 31-33.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Dorta de Souza, Adalgisa Totti de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 Vistos etc.
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Proceda-se com a expropriação do bem penhorado.

Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, 

leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO DA 

SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e 

leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013, tomando as diligências 

necessárias que lhes incumbirem.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Depois de cumpridas as formalidades legais, certifique-se a Gestora, em 

seguida comunique-se o leiloeiro para, DESIGNAR a data para a realização 

da HASTA PÚBLICA.

 Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 114030 Nr: 324-02.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Destilaria de Álcool Libra Ltda, Agro Industrial Rio 

Portela Ltda, Izelia Ticianeli, Mariselma Freire de Arruda Ticianel., Luiz 

Carlos Ticianelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrofield Centro Oeste Comércio de Produtos 

Agrícula Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Athena Campos Duarte Antelo 

Silva - OAB:17.802 OAB/MT, Marcel Alexandre Lopes - 

OAB:6454/MT, Raquel Correa Bezerra - OAB:8670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Teixeira Rocha - 

OAB:GO/9.069

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargos à Execução ajuizada por DESTILARIA DE 

ÁLCOOL LIBRA LTDA, AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA, IZELIA 

TICIANELLI, MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL em face de 

AGROFIELD CENTRO OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCULALTDA,todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 355/358, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 355/358), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107126 Nr: 1224-19.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756, Elcio 

Luis Weckerlim Fernandes - OAB:17964/PR, Everton Diego 

Giessler - OAB:OAB/PR 74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - 

OAB:74074, Jarbas Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, Paulo 

Victor Krutsch Soletti - OAB:OAB/PR 58.676, Rodrigo Herculano de 

Oliveira - OAB:333709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNA LOPES - OAB:22388/O

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 141.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98795 Nr: 978-57.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Lucas Magalhães

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Sheila Gomes de Carvalho - OAB:20415-0/MT

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

Silva - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Ante o petitório de fl. 134, desconstituo o perito anteriormente nomeado Dr. 

Reinaldo Almeida Gil e, nos termos da decisão de fl. 119, nomeo o perito 

Dr. Manoel Loureiro Neto, localizado na Rua Conceição, Bairro São 

Benedito, nesta Cidade, fone: (65) 3336-2426, independentemente de 

compromisso (NCPC, art. 466).

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4329 Nr: 169-68.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Jaime Rauber, Sirlei Terezinha Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De inicio, intime-se o credor para juntar aos autos as matrículas dos bens 

a serem penhorado devidamente atualizado.

Aportando as matrículas e se o bem for de propriedade dos devedores, 

proceda-se com a penhora e avaliação do bem imóvel indicado pelo credor 

e, após, lavre-se o respectivo auto e intime(m)-se o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Caso se tratar de penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge 

do executado (art. 842, CPC/2015), observando-se, ainda, a regra inserta 

no art. 844 do CPC/2015 (averbação da penhora no RGI), bem como 

proceda na forma do art. 799, inciso I, do mesmo codex, se o imóvel a ser 

penhorado estiver gravado de penhor, hipoteca, anticrese ou alienação 

fiduciária.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o(s) bem(ns) penhorado(s).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93200 Nr: 1401-51.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Sementes e Máquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, Murilo Castro de Melo - OAB:11449/MT, Rodrigo 

Campos Moraes - OAB:11.355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 101/102.

Proceda-se com a desconstituição da penhora do imóvel matriculado sob 

nº 7724, mantendo-se tão somente a penhora do imóvel matriculado sob 

nº 7725.

Oficie-se ao Juízo Deprecado informando a ocorrência, bem como seja 

realizada a avaliação e demais atos expropriatórios.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34103 Nr: 2355-44.2007.811.0005
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT. Comércio de Combustível Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dimas Tortelli, Mauro Francisco Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelir Fátima Jacobowski Geier 

- OAB:3437, Tássia de Azevedo Borges Torres - OAB:12296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de fl. 147, visto que não houve busca e 

apreensão, nos termos do art. 806, § 2º, CPC/2015.

Poceda-se com a busca e apreensão do bem, nos termos da inicial.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3126 Nr: 421-37.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Terezinha Salton Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 412.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32300 Nr: 687-38.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Rossanesi Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Desbessel, Alecxsandra Karlla Cândida 

Santos Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bispo Bodnar - 

OAB:9214, Antonio Fernando Mancini - OAB:1581-MT, Elaine 

Ferreira dos Santos Mancini. - OAB:2.915/MT, Paula Teixeira da 

Silva - OAB:15.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 281/282 e fl. 284.

Proceda-se com nova avaliação do bem penhorado, visto o lapso temporal 

da última avaliação.

Aportando o laudo, manifestem-se as partes no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

Havendo impugnação, conclusos. Caso contrário, dê inicio a expropriação 

do bem.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103022 Nr: 2973-08.2015.811.0005

 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: Marcos Roberto Zulli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oasis Comercial ( André Luiz Del Vecchio - ME 

)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Prestação de Contas ajuizado por MARCOS 

ROBERTO ZULLI em desfavor de OASIS COMERCIAL, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Foi determinada a intimação da parte autora via seu patrono para dar 

andamento no feito, todavia, manteve-se inerte, e diante da inercia do 

procurador foi determinada nova tentativa de intimação da parte autora, 

pessoalmente via Oficial de Justiça no endereço descrito na inicial, nos 

termos do art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC, contudo, o Oficial 

de Justiça certifica que o autor mudou-se. Assim, foi determinada a 

intimação via edital.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário relato.

DECIDO.

Determinada a intimação pessoal da parte requerente, nos moldes do art. 

art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC, para dar prosseguimento ao 

feito, o autor não fora encontrado no endereço constante nos autos.

 O art. 274, parágrafo único, do CPC dispõe que: “presumem-se válidas as 

intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço.”

 Constitui, portanto, ônus das partes comunicar a mudança de endereço, 

sendo certo que o autor mudou de endereço sem comunicar ao juízo, 

razão pela qual presumo válida a intimação encaminhada para o endereço 

informado pela parte na inicial e, diante disto, concluo pela inércia do autor 

em relação ao comando judicial, sendo a extinção do feito medida que se 

impõe.

 Registro, ainda que a parte autora também foi intimada via edital (fl. 48).

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

mérito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

Após as formalidades legais, arquive-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9184 Nr: 1582-77.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabete Konageski da Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleidi Rosângela Heztel - 

OAB:8244

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 238, dê cumprimento integral á sentença de fl. 210.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127901 Nr: 2015-17.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fl. 19.

Sem prejuízo do exposto, proceda-se conforme requerido em petitório de 

fl. 23.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 664 Nr: 86-18.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 159.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39309 Nr: 173-17.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Norte Insumos Agrícolas Ltda, Marco Aurelio 

Piacentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Bonatelli Mori, Julio César Machione 

Mori, Oswaldo Mori, Maria Inês Bonatelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria De Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14.6663/O, Ana Maria de Oliveira Barros de 

Carvalho - OAB:14.663/O

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Da análise dos autos, verifico que presente feito trata-se de processo 

executivo de titulo extrajudicial, sendo certo que as partes entabularam 

acordo em audiência, sendo homologado e o feito suspenso até o 

cumprimento do referido acordo (fls. 113/115).

Verifico, ainda, que as parte devedora não cumpriu o acordo e a parte 

exequente requereu o cumprimento de sentença (fls. 127/133), sendo 

deferido (fls. 134/135).

No caso, o processo deverá retomar o seu curso normal, em virtude do 

não cumprimento do acordo, nos termos do que dispõe o art. 922, 

parágrafo único do CPC de 2015.

Ante o exposto, CANCELO a decisão de fls. 134/135.

Determino o prosseguimento normal do feito em relação aos demais 

devedores, exceto Sr. Osvaldo Mori.

Expeça-se busca e apreensão, nos termos do art. 806, § 2º, CPC/2015.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

30 (trinta) dias informar nos autos quem é o inventariante e ou herdeiros 

do devedor Oswaldo Mori, visto que o Oficial de Justiça informa seu 

falecimento (fl. 144).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12312 Nr: 242-30.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller, Sérgio Tadeu Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 311.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21674 Nr: 644-09.2004.811.0005

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Lanzoni, Antônio Declevo Vattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Mirian 

Ignacio Vattos de Bastiani - OAB:25117-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erica Alessandra Icassati - 

OAB:195.191/SP, Williams Oliveira dos Reis - OAB:37333/SP

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 1102.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93598 Nr: 1608-50.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir José Kaefer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Dressler Buss - 

OAB:5431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 57.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a 

localização do bem penhorado, com a advertência de, se não o fizer, 

considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pela de 

aplicação de multa.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8364 Nr: 1336-81.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller, Sérgio Tadeu Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 285.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106299 Nr: 931-49.2016.811.0005

 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: Inácio Erminio Orth, Clotildes de Medeiros Orth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Teixeira Sena, Rosália Rodrigues 

Teixeira

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

OAB:11915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se o despacho de fls.75.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86679 Nr: 2306-27.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Ermindo Orth, Clotildes de Medeiros Orth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Teixeira Sena, Rosália Rodrigues 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José Lopes da Silva brito 

- OAB:11.915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas 
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que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92049 Nr: 564-93.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezail Claudinei de Moraes-ME (atual razão social Vida 

Grãos Comércio, Imp. Exp. de Cereais Ltda - ME ), Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fribon Transportes Ltda, Ezail Claudinei de 

Moraes-ME (atual razão social Vida Grãos Comércio, Imp. Exp. de Cereais 

Ltda - ME )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13.116/MS, Giulleverson Silva Quinteiro de 

Almeida - OAB:12.358/MT, Juliana Ferreira Quinteiro de Almeida - 

OAB:15.865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Mendes do 

Nascimento - OAB:OAB/MT 16.221-A, Giulleverson Silva Quinteiro 

de Almeida - OAB:12.358/MT, Juliana Ferreira Quinteiro de Almeida 

- OAB:15.865/MT, Valdir Matheus Paiva de Souza - OAB:OAB/GO 

34.380

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca do petitório de fl. 171, sob pena de se considerar quitada a dívida e 

consequente extinção.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112426 Nr: 3917-73.2016.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliseu Dirceu Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Olvepar S/A Indústria e 

Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18882/MT, Emilia Carlota Gonçalves Vilela - OAB:13206

 Vistos etc.

Após as formalidades legais arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95757 Nr: 2954-36.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda da Costa Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para acostar nos autos o extrato da matricula 

do bem que pretente ser penhorado, devidamente atualizada.

Aportando o documento e, se de propriedade da parte demandada, 

proceda-se com a penhora, intimado a devedora do ato.

Após dê vistas a parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87749 Nr: 3552-58.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Detumim Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 195/196. Fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96212 Nr: 3213-31.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdalto Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, por sentença sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VI, do Novo Código 

de Processo Civil.Isento de custas e despesas processuais por ser 

beneficiário da justiça gratuita.Condeno o requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, com 

fulcro no § 2°, do art. 85, do NCPC, contudo dispensa a exigibilidade com 

fulcro no art. 98, § 3° do NCPC.Observadas as formalidades legais, 

arquive-se.Às providências.......................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17191 Nr: 746-65.2003.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Capistrano Pereira, Hildete Capistrano Pereira 

Ferreira, Antonio Carlos Capistrano Pereira, Maria Capistrano Martins, 

Leide Capistrano Mustafa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ponciano Alves Pereira ( Espólio), Balbina Leite 

Pereira ( Espólio ), Nilce Pereira Régis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadd Haeg Maciel - OAB:9766

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100476 Nr: 1685-25.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIeEdPAL, EJS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 115 de 569



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:OAB/MT 21.588, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT, 

LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:12.529-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para informar nos autos quais penhoras que 

deverão ser baixadas, bem como informe se a satisfação do débito refere 

tão somente aos honorários advocatícios.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101691 Nr: 2320-06.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Xavier de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Visando regularizar o andamento processual, determino a intimação do 

procurador da parte autora para que, em 15 (quinze) dias, compareça em 

cartório e lance sua assinatura no petitório de fls. 151/159, 

considerando-se tratar-se de irregularidade sanável.

Após, venham-me os autos conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92873 Nr: 1183-23.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Andrade Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Palhares Basílio 

- OAB:74802 RJ, Eladio Miranda Lima - OAB:86235/RJ

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, por sentença sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VI, do Novo Código 

de Processo Civil.Isento de custas e despesas processuais por ser 

beneficiária da justiça gratuita.Condeno a requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, com 

fulcro no § 2°, do art. 85, do NCPC, contudo dispensa a exigibilidade com 

fulcro no art. 98, § 3° do NCPC.Deixo de analisar o agravo retido de fls. 

243/253, tendo em vista a perda do objeto.Observadas as formalidades 

legais, arquive-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93972 Nr: 1819-86.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Gregório da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A - Brasil Telecom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Palhares Basílio 

- OAB:74802 RJ, Eladio Miranda Lima - OAB:86235/RJ

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, por sentença sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VI, do Novo Código 

de Processo Civil.Isento de custas e despesas processuais por ser 

beneficiário da justiça gratuita.Condeno o requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, com 

fulcro no § 2°, do art. 85, do NCPC, contudo dispensa a exigibilidade com 

fulcro no art. 98, § 3° do NCPC.Observadas as formalidades legais, 

arquive-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122789 Nr: 4445-73.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial de Combustiveis Sepotuba Ltda-ME, Eriel 

Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 .Intime-se a parte requerida a colacionar o contrato, objeto da lide, 

devidamente assinado por ambas as partes, no prazo de 15 dias.Após, 

v o l t e m  o s  a u t o s  c o n c l u s o s . I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e . À s 

providências...................................................................................................

.....

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2069 Nr: 490-74.1993.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naiara Dias Fiuza Silvestre, Erika Sanches Casati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença em Relação aos 

Honorários Advocatícios Sucumbenciais ajuizada por NAIARA DIAS FIUZA 

SILVESTRE e ERIKA SANCHES CASATI em desfavor do BANCO DO 

BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

O pedido de cumprimento de sentença foi deferido (fls. 335/336).

Em postulado de fls. 341/342, a parte devedora informa o pagamento do 

débito ora exequendo e às fls. 365/366, as partes credoras pugnam pelo 

levantamento dos valores.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito ora exequendo (fls. 341/342) e, a parte credora pugna pelo 

levantamento dos valores depositados espontaneamente e via de 

consequência a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil, EM RELAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS.

Proceda-se o levantamento dos valores depositados espontaneamente 

pela parte demandada, mediante a expedição de competente alvará de 

levantamento, a serem depositados na conta bancária indicada às fl. 366.

Sem prejuízo do exposto, adote-se a Srª Gestora as diligências 

necessárias para vincular os valores depositados, no presente feito, para 

posterior expedição de alvará, em relação aos valores pertencentes ao 

Sr. Eugênio Rossi (soja convertida em pecúnia – fls. 47)

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42945 Nr: 3663-47.2009.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sabino Arias, Cely Honorina Nacul Arias, Luiz 

Nei Arias, Marjorie Arias, André Luiz Arias, Patricia Romano Arias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Rio Porto Ltda, Waldemar 

Ernesto Christmann, Theodora Maria Orlandin Cristmann, Erno Arnildo 

Breunio, Francisca das Chagas Breuning

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 
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OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT, Paulo Fernando Schneider - OAB:8117

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo de 01 

(um) ano.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15554 Nr: 1756-81.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 249.

Decorrido o prazo 'in albis', certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80613 Nr: 3002-34.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Riediger, Vilmar Riediger, Joemir 

Boabaid de Brito, Rovena Zahn Boabaid de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Marcos de 

Albuquerque - OAB:MT 21992, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fl. 157.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6466 Nr: 286-64.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ANTÔNIO BONORA, IVALINO 

BONORA, ADELAR BERNARDI, GETÚLIO DA SILVA, Ivo Dal'Solio.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Realizada a 

penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14452 Nr: 590-14.2002.811.0005

 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: Sérgio Donizetti Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Donizetti Nunes - 

OAB:MT 2.420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT, Rui Barbosa Gamon - OAB:7763, Vanessa Aguiar 

da Cunha Grarcez - OAB:14997-MT

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40527 Nr: 1400-42.2009.811.0005

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdCLF, LHdCL, Maria Elizabeth Garcia de Castro Leme, 

Maria Leticia da Cunha Leme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Louiz Dreyfus Commodities Brasil S/A, nova 

denominação de Coinbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Paulo Inácio Helene Lessa - OAB:6571

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90031 Nr: 2363-11.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joilson José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regdata Reguladora de Seguros Ltda ME, 

Seguradora Lider dos Consorcios S/A - DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Vistos etc.

Converto em diligência.

Determino que a parte autora comprove nos autos a União Estável com a 

"de cujus" Glasir Mateus Rocha. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem os autos conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42782 Nr: 3396-75.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consuelo de Fátima Rodrigues Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83884 Nr: 3002-97.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMOL, Paraguassu de Santana Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Correa dos Santos, Hospital e 

Ambulatório São João Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadd Haeg Maciel - 

OAB:9766, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido do perito de fl. 205.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001293-97.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO ROCHA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR DOUGLAS GONCALVES NOGUEIRA (RÉU)

 

DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de alimentos pelo 

rito da expropriação, objetivando o recebimento dos meses de crédito 

alimentar vencido e não pago. Contudo, tendo em vista que a última 

atualização do débito data de setembro/2017, intime-se o exequente para 

apresentar cálculo do débito atualizado, para fins de pagamento devido. 

Com a juntada do cálculo atualizado, 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: 1000703-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. A. D. S. (AUTOR(A))

E. P. D. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. R. (RÉU)

 

SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução 

de união estável ajuizada por CYNTHIA HELENA AQUINO DE SOUZA em 

face de RUDINEY BRUNO ROSKOSKI, alegando em síntese que conviveu 

maritalmente com o Réu no período compreendido entre agosto de 2012 e 

maio de 2018, sem haver bens a serem partilhados. Com o recebimento da 

exordial, foi designada audiência para fins de mediação entre as partes. 

As partes, sabiamente, transigiram para pôr fim à demanda, conforme 

termo de acordo de Id n. 14391574. Em seguida vieram- me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. Os autores manejaram a presente ação, 

objetivando reconhecer e dissolver a união estável. Inicialmente, convém 

salientar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, § 3o, 

reconheceu expressamente a união estável entre homem e mulher como 

entidade familiar, senão vejamos: 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. Nessa ordem 

de ideias, nada mais fez a Constituição Federal do que reconhecer um 

fenômeno social comum e generalizado em todo o País, tornando-se 

necessária a sua regulamentação. No caso vertente, verifica-se que as 

partes realmente tiveram uma relação pública e continua no período 

declarado por ambos. Verifico, ainda, que as partes estão devidamente 

representadas, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação 

se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja compor 

independentemente de interferência estatal. Diante do exposto, com fulcro 

nos art. 226, §3º da Constituição Federal e art. 1.723 do Código Civil, 

RECONHEÇO e DECLARO dissolvida a UNIÃO ESTÁVEL entre CYNTHIA 

HELENA AQUINO DE SOUZA e RUDINEY BRUNO ROSKOSKI e, por 

conseguinte, HOMOLOGO POR SENTENÇA os termos do acordo firmado 

pelas partes (Id n. 14391574) para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos. Nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito. 

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais (art. 90, § 2º, 

NCPC), cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, 

nos termos do art. 98, § 3º do NCPC. Preclusa a via recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas 

de estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 03 de setembro de 2018. RAUL LARA LEITE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000353-98.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RAIMUNDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RAIMUNDO (INVENTARIADO)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO – ESTADO DE MATO 

GROSSO. LUIZ CARLOS RAIMUNDO, já qualificado nos autos, do 

INVENTÁRIO Nº. 1000353-98.2018.8.11.0005, por intermédio de seus 

procuradores, vem perante V. Excelência, informar e ao final requerer o 

que segue: 1. Conforme documento emitido pelo Banco do Brasil, a 

referida cédula já foi adimplida, não havendo mais qualquer restrição à 

liberação ao adquirente. 2. Sendo assim, requer a este juízo, mediante 

ALVARÁ JUDICIAL, autorização para transferir a Aeronave Agrícola 

Prefixo PT-VYD, Fabricada pela EMBRAER, Modelo BEM 202A, nº de série 

20001248, Ano 2012 à AERO AGRÍCOLA R&A AEROESPAÇO LTDA, CNPJ 

Nº. 15.716.711/0001-34, com endereço sito à Rod. MT 10, S/N, Km 27, 

Zona Rural de Dimantino-MT. Nestes termos, pede deferimento. Diamantino 

(MT), 07 de Agosto de 2018. Pp. Pp. Celito L. Bernardi Felipe A. Stüker 

OAB/MT 7.008-B OAB/MT 15536-B

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001668-98.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. M. (REQUERIDO)

R. A. (ADVOGADO(A))

M. A. M. G. (REQUERIDO)

M. A. D. M. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DESPACHO Intimo o 

Representante da Defensoria Pública para ciência da decisão. 

Cordialmente Heloisa Siqueira Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120467 Nr: 3465-29.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Meireles Lopes, Magno Mendes de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Clemente Rudy - 

OAB:14787/MT, Marcos Rogério Lima Pinto e Silva - OAB:10.205/MT

 Intimo o Dr. Marcos Rogério Lima Pinto e Silva, OAB/MT 10.205, na 

qualidade de patrono dos denunciados, para que nos termos do artigo 

403, § 3º, apresente os memoriais finais.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON PINTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMMYLLY LORRAINY ROSA RIBEIRO TEIXEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000036-03.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOAO DOS SANTOS 

MENDONCA REQUERIDO: JEFERSON PINTO DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Trata-se de execução de honorários advocatícios proposta por João dos 

Santos Mendonça em face de Jeferson Pinto de Oliveira, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em análise dos autos, verifica-se que 

a parte executada informou ao Sr. Oficial de Justiça, no ato da citação, 

que possui interesse em realizar o pagamento da dívida de forma 

parcelada, sem, contudo, explicitar como seria realizado o parcelamento, 

id. 13285879 - p. 1. Em virtude da informação do executado, foi designada 

audiência de conciliação com o intuito de que as partes compactuassem 

acerca do pagamento da dívida. No entanto, verifica-se que a parte 

exequente não reside nesta Comarca, estando atualmente na cidade de 

Natal/RN, razão pela qual pugnou pela realização da audiência de 

conciliação através do sistema de videoconferência, id. 15280302 – p. 1/3, 

conforme autoriza o artigo 236, § 3º do Código de Processo Civil. 

Entretanto, o Juízo não dispõe de recursos técnicos para realização do 

ato, razão pela qual indefiro o pedido de realização de audiência por meio 

do sistema de videoconferência. Por outro lado, considerando que o 

executado manifestou o desejo em saldar a dívida sem, contudo, 

apresentar uma proposta de pagamento, intime-se a parte executada, 

pessoalmente, para que informe como será realizado o pagamento da 

dívida, no prazo de 5 dias. Após, intime-se a parte exequente para que 

informe se concorda com a proposta apresentada pelo executado, 

apresentando, se for o caso, contraproposta no mesmo prazo. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 19 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001051-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FLADEMIR LAERCIO HANNEL (EXEQUENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON PAULA LEMES (EXECUTADO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, acerca da 

devolução da Carta Precatória ID 15466403.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000855-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA MARTINS DA SILVA PINHATA (REQUERENTE)

DIEFERSON FERREIRA NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo para manifestar no prazo legal, acerca da 

Correspondência Devolvida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GILMAR SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001135-08.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GILMAR SILVA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: CLARO S.A. Diamantino, 19 de setembro de 

2018. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo prudente 

aguardar a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É 

que em análise aos autos verifica-se que o autor não comprovou a 

existência da negativação supostamente indevida, cuja qual deseja, em 

sede de tutela antecipada, que seja determinada sua baixa. Além do mais, 

em consulta ao SPC constata-se que está não é a única inscrição 

existente em nome do autor, conforme extrato anexo, não existindo, 

portanto, qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do processo. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se ainda a 

parte reclamante para que compareça na audiência, sua ausência 

implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Determino 

a empresa requerida que comprove nos autos a origem dos valores 

cobrados nas faturas juntadas pela parte autora, a utilização dos serviços 

que a parte reclamante alega não ter usado, especialmente quanto aos 

chips mencionados na inicial que foram fornecidos sem nenhum encargo. 

V. Considerando que o autor não juntou aos autos extrato de consulta aos 

órgãos de proteção ao crédito que demonstre a efetiva existência de 

negativação efetuada pela ré, determino que o autor apresente, em 10 

dias, extrato atualizado que demonstre a inscrição objeto da ação. VI. Por 

fim, tendo em vista o pedido da parte autora de designação de um 

profissional em libras para atuar em sala de audiência, fica AUTORIZADO 
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ao Sr. Conciliador, caso necessário, a requisição de pessoa com 

conhecimento em libras para colaborar na audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 19 de setembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-63.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

DIEGO DE SOUSA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000517-63.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DIEGO DE SOUSA MARQUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a 

preliminar de ausência de documento indispensável para a propositura da 

ação, vez que a autora demonstrou que seu nome se encontra negativado 

no SCPC através de extrato extraído do site Boa Vista, não sendo 

indispensável extrato original/físico do órgão de proteção ao crédito, 

sendo que, ademais, foi verificada a veracidade da negativação em 

consulta deste juízo no site do SPC/SERASA. Julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da apresentação de 

prints do sistema interno que demonstram a relação jurídica entre as 

partes, considerando o contrato de adesão à plano de telefonia fixa pelo 

autor desde 29.11.2014, para uso no telefone n. 65 99645-2589, sendo 

que a assinatura aposta no contrato possui clara coincidência com a 

assinatura constante no documento pessoal do autor. Além disso, houve 

pagamentos durante a vigência do plano, o que afasta a hipótese de 

fraude na contratação. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a contratação do débito pela autora, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta senda, 

tendo requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos 

autos que a negativação do nome da parte autora foi devida. Portanto, não 

vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma 

que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do 

pedido contraposto quanto às faturas devidas e não quitadas no valor de 

R$ 359,99. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar 

a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 359,99, quantia 

que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de 

juros de mora, a partir desta decisão. Por fim, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade à parte autora. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, em 17 de 

setembro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 17 de setembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000660-52.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MARIA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ALEXANDRE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

Vistos. Dispenso o relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Narra a autor que realizou “empréstimo do seu cadastro” para que 

a ré realizasse compras de produtos na Loja Gazin, porém, a requerida 

não quitou quatro parcelas referentes à compra do estofado e duas 

parcelas referentes à compra de um conjunto de mesa. Analisando os 

autos, verifico que a reclamada não compareceu à audiência de 

conciliação, embora anteriormente citada, tampouco apresentou defesa, 

razão pela qual decreto a sua revelia, nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95. Assim, diante da presunção de veracidade das alegações 

constantes da inicial, bem como da inexistência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito da autora, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento das parcelas nos valores de R$ 284,33 (duzentos e oitenta e 

quatro reais e trinta e três centavos e R$ 619,60 (seiscentos e dezenove 

reais e sessenta centavos), quantias que deverão ser corrigidas 

monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada obrigação e 

acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Desta 

forma, declaro extinto o processo com resolução do mérito, o que faço na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, a 

teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE o prazo de 30 (trinta) dias, após o que, 

nada requerido, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 17 de setembro de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 17 de setembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-21.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000384-21.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSIENE SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. A parte autora que jamais travou relação jurídica com a ré, no 

entanto seu nome foi inscrito indevidamente no SPC/SERASA, de modo 

que pugna pela declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável para a propositura da ação, vez que a autora demonstrou 

que seu nome se encontra negativado no SCPC através de extrato 

extraído do site Boa Vista (id. 12648524, p.7), não sendo indispensável 

extrato original/físico do órgão de proteção ao crédito. Por fim, não é o 

caso de aplicação da súmula 385, do STJ, considerando que não há 
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negativação preexistente em relação à ora debatida Julgo o mérito. O caso 

é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida, demonstrar a existência da 

relação jurídica entre as partes e a causa da pendência financeira 

remanescente, o que não ressai dos autos. A empresa Reclamada juntou 

apenas duas faturas em nome da autora, com endereço da autora diverso 

do comprovante de residência juntado aos autos, não havendo prova da 

fatura objeto da ação – com vencimento em 02/2015, bem assim não 

demonstrou a existência de cadastro interno contendo os dados pessoais 

da consumidora, de modo que não comprovou de modo satisfatório a 

existência da relação jurídica entre as partes. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados ao contrato inscrito nos 

órgãos restritivos são inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo. Neste contexto, não 

havendo comprovação da existência do débito, faz jus o autor à 

declaração de inexistência da dívida em questão. No mesmo sentido é a 

posição da Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: RECURSO 

INOMINADO – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA 

CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – 

VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de 

forma clara a legalidade e regularidade da cessão de crédito, torna-se 

imperiosa a declaração da inexistência da dívida negativada e sua 

irregularidade, cabendo ao magistrado a condenação em indenização por 

danos morais, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 146516120178110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgamento em 20.10.2010, publicado no DJE em 20.10.2017) O dano moral 

ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos 

moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re 

ipso, salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais), a título de danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso – data da 

disponibilização, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir da 

prolação da sentença. Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 17 de setembro de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 17 de setembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000448-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

WILLIAN MARQUES DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000448-31.2018.8.11.0005. REQUERENTE: WILLIAN MARQUES DUARTE 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Rejeito a 

preliminar de incompetência deste juízo por necessidade de perícia, eis 

que os elementos de prova coligidos aos autos são suficientes para 

proferir uma decisão segura sobre a causa, bem assim rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva pois aquele que comercializa o produto é 

responsável de forma solidária pelos vícios que apresentem, aplicando-se 

o artigo 18 do CDC. No mérito a ação é improcedente. Narra o autor que 

adquiriu um aparelho celular Samsung J2 Duos na loja requerida em 

08.11.2016 que, em vez da nota fiscal, foi fornecida uma declaração de 

compra pela ré (id. 12891376, p1), que ainda constam informações 

errôneas sobre o aparelho e demais dados da compra. De se notar que 

realmente o autor se dirigiu ao Procon/MT em 19.01.2017, porém, reclamou 

exclusivamente sobre a ausência de fornecimento de nota fiscal, não 

tendo reclamado sobre qualquer defeito no aparelho celular. Embora 

argumente o autor que o aparelho adquirido “Samsung J2 Duos”, no valor 

de R$ 700,00, apresentou vício não sanado no prazo legal, não há provas 

a lastrear suas alegações, primeiro porque não há nos autos o 

comprovante de compra do aparelho mencionando, ao menos, o valor 

correto que seria de R$ 700,00 (setecentos reais) e, apesar de narrar que 

não lhe foi fornecida a nota fiscal, inexiste nos autos provas quanto ao 

vício do celular, fosse através de fotos, documentos ou avaliação técnica, 

dentre outras provas possíveis. Nesta linha, não se vislumbra a 

demonstração do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC), 

já que não foi apresentado recibo da compra ou provas mínimas de 

existência de defeito no aparelho celular supostamente adquirido na loja 

ré, não havendo o que se falar em indenização por danos materiais. No 

que tange ao pedido de danos morais referente à este processo, como é 

de conhecimento, numa ação de cunho indenizatório para o ressarcimento 

do dano sofrido não basta a ilação sobre o ato causador, mas que se 

configure os pressupostos de que tratam a doutrina e a jurisprudência, 

quais sejam: o ato ilícito do agente, o dano sofrido pela vítima, e o nexo 

causal entre a ação do agente e o prejuízo sofrido. No ponto, em que pese 

a parte reclamante afirmar que houve abalo moral, fato é que, após 

analisar os autos, nota-se que não há prova de danos na esfera 

personalíssima do requerido, situação que, sem dúvida, é incapaz de 

gerar os danos morais. No escólio da doutrina de Rui Stoco, dano moral 

que “é todo sofrimento humano, resultante da lesão de direitos da 

personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, 

em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa” (in Tratado 

de Responsabilidade Civil, 5ª Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383). Nesta 

linha, rejeito o pedido de danos morais por ausência de demonstração 

prejuízos extrapatrimoniais ao autor, seguindo a posição da jurisprudência, 

in verbis: Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via 

de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, do CPC. Defiro o pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita ao autor. Inexiste condenação em custas 

processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.I.C. Diamantino/MT, 17 de setembro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _______________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 17 de setembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000651-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY ROBERT ROCHA DA CRUZ (REQUERENTE)

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000651-90.2018.8.11.0005. REQUERENTE: WESLLEY ROBERT ROCHA 

DA CRUZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório, a teor do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. No 

mérito a ação é improcedente. Narra o autor que em 09 de abril de 2018 

houve o corte indevido dos serviços de telefonia operados pela ré em sua 

linha telefônica e, após ter feito reclamações, descobriu que seu número 

de telefone teria sido trocado com o de sua esposa. O reclamante 

comprovou o pagamento das faturas somente até o mês 01/2018, tendo 

quitado três faturas em atraso no dia 09 de abril (id. 13561655, p.1/3). 

Embora argumente o promovente que houve uma suspensão indevida dos 

serviços, inexiste nos autos a comprovação da regularidade de 

pagamento das faturas dos meses 02/2018 e 03/2018 – fatura anterior ao 

mês de corte, prova que poderia ser extraída de cópia do recibo de 

pagamento ou através de consulta ao site ou aplicativo da operadora, 

dentre outras provas possíveis. Ainda, a ré colacionou faturas com a 

defesa que apontam o uso do Plano de Telefonia pelo consumidor até o 

mês de junho de 2018. Nesta linha, não se vislumbra a demonstração do 

fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC), já que não ressai 

dos autos a efetiva adimplência até o mês de abril/2018 que poderia 

caracterizar a suspensão indevida dos serviços, sendo que as questões 

de troca/desativação do nº. de celular, além de confusas, não possuem 

indícios mínimos de prova, não havendo o que se falar em 

restabelecimento de linha telefônica. No que tange ao pedido de danos 

morais referente à este processo, como é de conhecimento, numa ação 

de cunho indenizatório para o ressarcimento do dano sofrido não basta a 

ilação sobre o ato causador, mas que se configure os pressupostos de 

que tratam a doutrina e a jurisprudência, quais sejam: o ato ilícito do 

agente, o dano sofrido pela vítima, e o nexo causal entre a ação do agente 

e o prejuízo sofrido. No ponto, em que pese a parte reclamante afirmar que 

houve abalo moral, fato é que, após analisar os autos, nota-se que não há 

prova de danos na esfera personalíssima do requerido, situação que, sem 

dúvida, é incapaz de gerar os danos morais. No escólio da doutrina de Rui 

Stoco, dano moral que “é todo sofrimento humano, resultante da lesão de 

direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a 

vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa” 

(in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª Edição, 2001, Editora RT, pg. 

1383). Nesta linha, rejeito o pedido de danos morais por ausência de 

demonstração prejuízos extrapatrimoniais ao autor. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, extingo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, do CPC. 

Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor. 

Inexiste condenação em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 19 de 

setembro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 de setembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-26.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KELLY DE CARVALHO (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000610-26.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JESSICA KELLY DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a 

teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com 

base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. Rejeito a preliminar de ausência de consulta de negativação 

extraída no balcão, vez que tal exigência, embora recomendável, não dá 

azo à extinção do processo sem julgamento do mérito. Julgo o mérito. O 

caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da 

parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da juntada do contrato do 

Plano de Telefonia Móvel “Vivo Controle” celebrado entre as partes na 

data de 26 de setembro do ano de 2014, sendo este período anterior à 

negativação debatida. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a contratação do débito pela autora, considerando a 

existência de pagamentos do plano de telefonia, do cadastro interno do 

consumidor e do envio de faturas para pagamento, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, a 

fatura inscrita no SPC/SERASA foi localizada pela ré sem a respectiva 

baixa por ausência de quitação (id. 14942389, p.9). Por outro lado, teve o 

autor a oportunidade de demonstrar a quitação dos débitos o eventual 

cancelamento do plano em impugnação, situações que não foram 

evidenciadas. Nesta senda, tendo requerida comprovado a existência da 

dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora 

foi devida. Diante desse quadro fático o reclamante sequer apresentou 

manifestação plausível em relação aos documentos juntados pela 

reclamada. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por fim, 

não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de 

forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a 

procedência do pedido contraposto quanto às faturas devidas e não 

quitadas no valor de R$ 221,28. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da 

parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, 

tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Desta forma, verifica-se que a conduta da parte reclamante 

se encontra eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

o reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 
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Marcato, p. 84/85). Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto 

para condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 

221,28, quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento 

e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, 

condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no 

equivalente a 10% do valor da causa a ser revertido em favor da 

reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem 

como condeno ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos 

do art. 85, §2°, CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, em 19 de setembro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 19 de setembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000373-89.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE WELTON GONCALVES 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório a 

teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a presente ação 

reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela 

declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a preliminar 

de ausência de documento indispensável para a propositura da ação, vez 

que a autora demonstrou que seu nome se encontra negativado no SCPC 

através de extrato extraído do site Boa Vista, não sendo indispensável 

extrato original/físico do órgão de proteção ao crédito, sendo que, 

ademais, foi verificada a veracidade da negativação em consulta deste 

juízo no site do SPC/SERASA. Julgo o mérito. Compulsando os autos 

verifica-se que a empresa requerida não acostou nos autos qualquer 

documento assinado pela autora, gravação telefônica demonstrando a 

contratação ou renegociação de débitos, tampouco cópias dos 

documentos pessoais do autor fornecidas por ocasião da celebração do 

contrato que originou o débito. Assim, insta registrar, que incumbia à 

requerida refutar o pleito da parte promovente, apresentando fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, o que 

não feito. Ademais, o risco por realizar referida negociação (sem a 

conferência de documentos pessoais) deve ser suportado única e 

exclusivamente pela empresa fornecedora de serviços. Sendo, portanto, 

sua responsabilidade, objetiva (artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é 

demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a 

inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o 

que somente confirma a procedência do pedido para ver declarada a 

inexistência dos débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a 

validade da cobrança, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de 

inexistência da dívida e exclusão do nome da autora do SPC/SERASA. No 

que tange ao pedido de danos morais, este é procedente. O dano moral 

ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos 

moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re 

ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, considerando a fundamentação delineada, tenho como 

sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 9.540,00 

(nove mil e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos; e, b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil 

e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, acrescido de juros 

de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da 

disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.
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Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000374-74.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ROMULO LUIZ MIRANDA 

MARINHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensada a apresentação 

de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte autora que jamais travou relação jurídica com a ré, no entanto seu 

nome foi inscrito indevidamente no SPC/SERASA, de modo que pugna pela 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. De 

início, rejeito a impugnação ao endereço de residência do autor, vez que a 

declaração de residência do autor feita pelo autor, bem assim o 

comprovante de endereço declinado na peça inicial não foram elididos por 

qualquer prova pela ré e, não evidenciada qualquer irregularidade, resta 

afastada a referida questão. Ademais, rejeito a impugnação ao valor da 

causa formulada pela ré, vez que se a parte autora optou pelo 

procedimento sumaríssimo, tal situação importou em renúncia ao pequeno 

crédito excedente pretendido inicialmente, na forma do artigo 3º, §3º, da 

Lei 9.099/95, restando competente este Juizado para apreciar o feito. Por 

fim, rejeito a preliminar de ausência de documento indispensável para a 

propositura da ação, vez que o nome da autora, de fato, encontra-se 

negativado pela ré ante a constatação feita por este juízo no site do 

SPC/SERASA, tornando-se suficiente o extrato juntado nos autos, que foi 

extraído de site de consulta oficial credenciado aos órgãos de proteção ao 

crédito. Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 123 de 569



atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida, demonstrar a existência da 

relação jurídica entre as partes e a causa da pendência financeira 

remanescente, o que não ressai dos autos. A empresa Reclamada juntou 

alguns prints do sistema interno e faturas que não registram os dados 

pessoais do autor e com endereço completamente diverso do 

comprovante de residência juntado aos autos, considerando que, de 

acordo com a reclamada, o autor utilizava o Plano em Estado diverso, qual 

seja, Pará, caracterizando, assim, a inexistência do débito debatido nos 

autos. Neste contexto, não havendo comprovação da existência do débito, 

faz jus o autor à declaração de inexistência da dívida em questão. No 

mesmo sentido é a posição da Turma Recursal Única deste Estado: 

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA 

REGULARIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – MODALIDADE 

IN RE IPSA – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não demonstrada de forma clara a legalidade e regularidade da 

cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da inexistência da 

dívida negativada e sua irregularidade, cabendo ao magistrado a 

condenação em indenização por danos morais, dentro dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

146516120178110001/2017, Turma Recursal Única, Julgamento em 

20.10.2010, publicado no DJE em 20.10.2017) No entanto, no que tange ao 

dano moral, este é improcedente. Isto porque, conforme consulta deste 

juízo o autor anotações preexistentes no SPC/SERASA e outras bases, 

conforme segue: SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada 

na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: ROMULO 

LUIZ MIRANDA MARINHO DATA NASCIMENTO: 03/12/1984 CPF: 

808.073.562-04 ------------------------------------------- NADA CONSTA SPC 

– CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade 

consultante. ------------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS 

BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SPC DE OUTRAS BASES ------------------------------------------- * CREDOR: 

Y. YAMADA ENT.ORIGEM: CDL - BELEM / PA DATA VENCIMENTO: 

20/10/2013 TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: CR4326740 VALOR: 

1.122,80 DATA INCLUSAO: 23/12/2013 ------------------------------------------

- REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * 

CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 0800 774 1515 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 10/12/2014 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO/FATURA: 2142086319 VALOR: 

169,91 DATA INCLUSAO: 17/04/2015 * CREDOR: BANCO BRADESCO 

CARTOES S/A TELEFONE: 11 4003-0520 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 25/01/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO/FATURA: 808073562000004 VALOR: 321,28 DATA 

INCLUSAO: 01/04/2014 * CREDOR: BANCO BRADESCO S/A TELEFONE: 

0800 557 222 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

20/01/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO/FATURA: 

808073562000004 VALOR: 80,28 DATA INCLUSAO: 25/03/2014 E, assim 

sendo, não havendo notícia de discussão judicial do débito inscrito por “Y. 

Yamada” em 23.12.2013 e que o débito debatido nos autos tem como data 

de inclusão o ano de 2015 nos órgãos protetivos, não se mostra cabível a 

indenização por danos morais no caso, conforme entendimento da Súmula 

385 do STJ. Neste sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO 

STJ. 1. Constatada a preexistência de legítima inscrição, impõe-se 

reconhecer que, não obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato 

não poderia atingir a dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. 

Dano moral não caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente 

provido.(TJ-RR - AC: 0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, 

Data de Publicação: DJe 30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. 

PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 

DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A Súmula n. 385 do STJ dispõe que em havendo prévios 

registros desabonadores de crédito no nome do consumidor, e não 

demonstrando este que tais anotações são indevidas, descabe 

indenização por dano moral em decorrência de novo registro, ainda que 

também indevido, porquanto a única providência possível é o 

cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 08020540720118120002 MS 

0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2016). Ademais, insta consignar que a ausência de notificação 

prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não configura dano 

moral quando preexistente restrição válida. Neste sentido, a 

jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO 

APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO CONFIGURA 

DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO VÁLIDA. 

PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar inexistente o débito objeto 

da pretensão inicial e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, o 

que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 

18 de setembro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 18 de setembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-89.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ARSINDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000470-89.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ARSINDO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte 

autora que jamais travou relação jurídica com a ré, no entanto seu nome 

foi inscrito indevidamente no SPC/SERASA, de modo que pugna pela 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. De 

início, rejeito a impugnação ao endereço de residência do autor, vez que a 

declaração de residência do autor feita pelo autor, bem assim o 

comprovante de endereço declinado na peça inicial não foram elididos por 

qualquer prova pela ré e, não evidenciada qualquer irregularidade, resta 

afastada a referida questão. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável para a propositura da ação, vez que a autora 

demonstrou que seu nome se encontra negativado e a veracidade da 

negativação foi confirma em consulta ao site do SPC por este juízo, não 

sendo indispensável extrato original/físico do órgão de proteção ao 

crédito. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a 

causa da pendência financeira remanescente, o que não ressai dos 

autos. A empresa Reclamada apresentou faturas em nome do autor, com 

endereço diverso do comprovante de residência juntado aos autos e 

contrato celebrado entre as partes em 2017, porém, a negativação 

negociação ocorreu no ano de 2015, pela fatura vencida no mês de julho 

de 2014, não tendo correspondência o contrato com o período da 
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anotação de crédito. Ainda, a ré não demonstrou a existência de cadastro 

interno contendo os dados pessoais do consumidor, como seu número de 

CPF, RG, de modo que não comprovou de modo satisfatório a existência 

da relação jurídica entre as partes. Diante da inexistência de provas da 

contratação dos serviços questionados no período da negativação, que 

foi originada por dívida vencida em julho de 2014, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados ao contrato inscrito nos 

órgãos restritivos são inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo. Neste contexto, não 

havendo comprovação da existência do débito, faz jus o autor à 

declaração de inexistência da dívida em questão. No mesmo sentido é a 

posição da Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: RECURSO 

INOMINADO – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA 

CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – 

VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de 

forma clara a legalidade e regularidade da cessão de crédito, torna-se 

imperiosa a declaração da inexistência da dívida negativada e sua 

irregularidade, cabendo ao magistrado a condenação em indenização por 

danos morais, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 146516120178110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgamento em 20.10.2010, publicado no DJE em 20.10.2017) O dano moral 

ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos 

moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re 

ipso, salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). 

Assim, considerando a fundamentação delineada, bem assim pelo fato de 

que a ré promove a ação nº. 1000471-74.2018.8.11.0005, em trâmite 

neste Juizado Especial, de mesmo cunho indenizatório por inscrição 

indevida de débito, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pela fundamentação 

acima delineada. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela autora, com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos; e, b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao 

mês, a contar do evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do 

STJ), e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 

do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 19 de setembro de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 de setembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-59.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSINA AUXILIADORA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000569-59.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ROSINA AUXILIADORA 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. De início, rejeito a impugnação ao 

endereço de residência do autor, vez que a declaração de residência do 

autor feita pelo autor, bem assim o comprovante de endereço declinado na 

peça inicial não foram elididos por qualquer prova pela ré e, não 

evidenciada qualquer irregularidade, resta afastada a referida questão. 

Rejeito a preliminar de ausência de consulta de negativação extraída no 

balcão, vez que tal exigência, embora recomendável, não dá azo à 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Julgo o mérito. O caso é 

de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da juntada do contrato do 

Plano de Telefonia Móvel “Vivo Controle” celebrado entre as partes na 

data de 13 de agosto de 2015, sendo este período anterior à negativação 

debatida (id. 14814185). Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a contratação do débito pela autora, considerando a 

existência de pagamentos do plano de telefonia, do cadastro interno do 

consumidor e da posse de cópias de documentos pessoais da autora, 

tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ademais, a fatura inscrita no SPC/SERASA foi localizada pela ré 

sem a respectiva baixa por ausência de quitação. Por outro lado, teve o 

autor a oportunidade de demonstrar a quitação dos débitos o eventual 

cancelamento do plano em impugnação, situações que não foram 

evidenciadas. Nesta senda, tendo requerida comprovado a existência da 

dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora 

foi devida. Diante desse quadro fático o reclamante sequer apresentou 

manifestação plausível em relação aos documentos juntados pela 

reclamada. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por fim, 

não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de 

forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a 

procedência do pedido contraposto quanto às faturas devidas e não 

quitadas no valor de R$ 158,23. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da 

parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, 

tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Desta forma, verifica-se que a conduta da parte reclamante 

se encontra eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 125 de 569



Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

o reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto 

para condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 

158,23, quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento 

e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, 

condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no 

equivalente a 10% do valor da causa a ser revertido em favor da 

reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem 

como condeno ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos 

do art. 85, §2°, CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, em 19 de setembro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 19 de setembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-43.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER CASSIO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000389-43.2018.8.11.0005. REQUERENTE: CLEBER CASSIO BENEDITO 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensada 

a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. A parte autora que jamais travou relação jurídica com a ré, no 

entanto seu nome foi inscrito indevidamente no SPC/SERASA, de modo 

que pugna pela declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais. Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição suscitada 

pela ré considerando que embora o prazo para reparação de ano ilícito 

seja de três anos (art. 206, §3º, V), tal prazo somente é computado 

quando do conhecimento do evento danoso – negativação, assim, 

considerando que não há nos autos prova da ciência inequívoca pelo 

autor da inscrição indevida, tal como notificação usualmente 

encaminhadas pelas empresas aos consumidores, não ocorreu 

prescrição da presente pretensão. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável para a propositura da ação, vez que a autora 

demonstrou que seu nome se encontra negativado e a veracidade da 

negativação foi confirma em consulta ao site do SPC por este juízo, não 

sendo indispensável extrato original/físico do órgão de proteção ao 

crédito. Importante, ainda, esclarecer que não é o caso de aplicação da 

Súmula n. 385, do STJ, considerando que a negativação ora discutida é 

preexistente em relação às demais registradas em nome do promovente. 

Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a 

causa da pendência financeira remanescente, o que não ressai dos 

autos. A empresa Reclamada apresentou faturas em nome da parte 

autora, com endereço diverso do comprovante de residência juntado aos 

autos e cadastro interno da parte, porém, inexiste no cadastro dados 

indispensáveis para contratação que são os dados pessoais da autora. 

Nesta linha, a ré não demonstrou a existência de cadastro interno 

contendo os dados pessoais da parte consumidora, como seu número de 

CPF, RG, nome dos genitores, entre outras informações, de modo que não 

comprovou de modo satisfatório a existência da relação jurídica entre as 

partes. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados no período da negativação através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados ao contrato inscrito nos órgãos restritivos são 

inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a produção de prova ou 

contraprova de fato negativo. Neste contexto, não havendo comprovação 

da existência do débito, faz jus o autor à declaração de inexistência da 

dívida em questão. No mesmo sentido é a posição da Turma Recursal 

Única deste Estado: EMENTA: RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA 

DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL 

OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – VALOR FIXADO DENTRO DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara a legalidade e 

regularidade da cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da 

inexistência da dívida negativada e sua irregularidade, cabendo ao 

magistrado a condenação em indenização por danos morais, dentro dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

146516120178110001/2017, Turma Recursal Única, Julgamento em 

20.10.2010, publicado no DJE em 20.10.2017) O dano moral ocorre na 

modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos moldes da 

Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 

órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipso, 

salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela 

autora, com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente 

o débito discutido nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento 

de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao 

mês, a contar do evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do 

STJ), e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 

do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 19 de setembro de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 de setembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000582-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

LEDIANA ROSA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000582-58.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LEDIANA ROSA NUNES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispensada 

a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte 

requerente ingressou com a presente ação reclamatória argumentando 

que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por 

dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e danos morais. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável para a propositura da ação, vez que a autora demonstrou 

que seu nome se encontra negativado e a veracidade da negativação foi 

confirmada em consulta ao site do SPC por este juízo, não sendo 

indispensável extrato original/físico do órgão de proteção ao crédito. Julgo 

o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus 

probatório. Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a 

origem do débito discutido, até porque negativou o nome da parte autora 

em razão da suposta dívida, conforme extrato do anexado aos autos. Dos 

autos, verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do serviço 

fato gerador da dívida através da demonstração de que o autor era 

correntista do banco requerido justamente na Agência nº. 1586, localizada 

em Daimantino/MT, e que a autora realizou empréstimo pessoal para 

pagamento de forma parcelada mediante uso de cartão com senha, 

conforme se vislumbra dos relatórios bancários anexados nos autos. No 

caso dos autos, restou clara a existência da dívida inscrita no 

SPC/SERASA decorrente do inadimplemento da parcela vencida em 

16/07/2014 advinda empréstimo pessoal nº. 367973824 realizado pelo 

autor, conforme se extrai do extrato pormenorizado juntado pela ré (id. 

14206972). Logo, considerando a existência de conta corrente e 

pendências financeiras em nome do autor em relação ao banco reclamado 

que coincidem com os dados negativos cadastrados no 

SCPC/SPC/Serasa, bem assim que o promovente não apresentou qualquer 

prova do adimplemento do débito inscrito nos órgãos de proteção ao 

credito, de se reconhecer a legalidade da anotação de crédito. Assim, a 

requerida trouxe elementos que caracterizam a existência e licitude da 

dívida inscrita no SPC/SERASA e, por outro lado, o autor não demonstrou 

o pagamento de quaisquer dos empréstimos efetuados, tornando legítimas 

as negativações em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, 

não vislumbro verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 

54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 18 de 

setembro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 18 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010530-12.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA COSTA (REQUERENTE)

GILDO CAPELETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CINTHIA DO PRADO SIQUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010530-12.2012.8.11.0005. REQUERENTE: ADRIANA SILVA COSTA 

REQUERIDO: COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Vistos 

etc. A parte exequente informa que não encontrou bens em nome do 

devedor e requer a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias. 

Contudo, tendo em vista os princípios que regem o juizado especial, 

especificamente o da celeridade, a suspensão do processo se torna 

incompatível com o rito, já que nesse tipo de ação a celeridade processual 

e a efetividade devem ser sempre buscadas. Diante do exposto, INDEFIRO 

o pedido de suspensão, e JULGO EXTINTO o processo, com fundamento 

no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, em razão da inexistência de bens 

penhoráveis. Sem custas, nem honorários advocatícios por serem 

incabíveis na sentença de primeiro grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira 

parte). DEFIRO, desde já, caso requerido, o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 do 

CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, e ainda, para fins de 

inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA, a teor do 

disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE de 2009). Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. 

Diamantino, 20 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 48562 Nr: 3947-27.2007.811.0037

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, RKTDJ, SKTDJ, HA, DCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eunice de Souza - OAB:3.572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifico que os demandados apresentaram contestação, arguindo 

preliminares, solicitando a tomada de depoimento pessoal e oitiva de 

testemunhas.

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca da 

contestação e de eventuais provas que pretenda produzir.

Sem prejuízo da vista ao parquet, buscando atender aos princípios da 

economia e celeridade processual, designo, desde já, audiência de 

instrução para a oitiva dos requeridos e de testemunhas para o dia 

16/10/2018 às 16h00min.

Intimem-se os requeridos a fim de que compareçam e apresentem suas 

testemunhas em audiência.

Arroladas testemunhas pelo parquet, intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149804 Nr: 4290-42.2015.811.0037

 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: GPDA, CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO ORLANDI - 

OAB:RS/ 071807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Visando oportunizar as partes a auto composição, favorecendo a 
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celeridade e a economia processual e atendendo aos novos preceitos do 

Código de Processo Civil, designe-se nova audiência de conciliação, a 

qual deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta comarca.

Intimem-se as partes para comparecimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 129232 Nr: 2070-08.2014.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho o petitório retro, para tanto, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 14/11/2018, às 17h30min.

Expeça-se nova carta precatória para intimação do requerido, para 

comparecer ao ato designado. Ademais, determino seja diligenciado pela 

gestora junto ao Juízo deprecado, a fim de certificar se a missiva foi 

cumprida.

Intimem-se a parte autora e Luan para que compareçam à solenidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 136747 Nr: 8106-66.2014.811.0037

 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: LUCIMEIRY APARECIDA LOUZADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro como requer o Ministério Público. Para tanto, intimem-se as partes 

para que se manifestem a respeito do laudo médico acostado às fls. 

58/60, bem como para que informem se pretendem produzir provas além 

das já constantes nos autos.

Sem prejuízo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06/02/2019 às 14h:30min.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002946-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

SEDONIR NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002946-04.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): SEDONIR NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia médica 

para o dia 19 de Outubro de2018, sexta-feira, às 13 horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 20 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002895-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

SIMEON MAKAROFF MILESKI MARCONDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002895-90.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): SIMEON MAKAROFF MILESKI MARCONDES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 

2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a 

realização da perícia médica para o dia 19 de Outubro de2018, sexta-feira, 

às 13 horas , por ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda 

do perito, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera 

do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a 

parte autora para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo 

consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos 

à pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 20 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003820-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003820-86.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): VINICIUS RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de Outubro de2018, sexta-feira, às 13 horas , por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 20 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003787-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELIVANIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003787-96.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): ELIVANIA DA SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de Outubro de2018, sexta-feira, às 13 horas , por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 20 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003787-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELIVANIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003787-96.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): ELIVANIA DA SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de Outubro de2018, sexta-feira, às 13 horas , por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 20 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001608-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA ROCHA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1001608-92.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): ELIZANGELA ROCHA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de Outubro de2018, sexta-feira, às 13 horas , por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 20 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000455-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERNANDES RABELO (ADVOGADO(A))

PATRICIA JACOB (AUTOR(A))

MARIANA ALBUQUERQUE RABELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000455-58.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): PATRICIA JACOB RÉU: ITAU SEGUROS S/A O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a 

realização da perícia médica para o dia 19 de Outubro de2018, sexta-feira, 

às 13 horas, por ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda 

do perito, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera 

do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a 

parte autora para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo 

consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos 

à pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 20 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002262-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS SALTON (AUTOR(A))

JOSE LUIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

seguradora lider dos consorcios do seguro dpvat (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002262-79.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): RODRIGO LUIS SALTON RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de Outubro de2018, sexta-feira, às 13 horas , por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 20 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002459-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CLEITON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002459-34.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): CLEITON FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de Outubro de2018, sexta-feira, às 13 horas, por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 20 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002460-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VIEIRA MARTINS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002460-19.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): LEONARDO VIEIRA MARTINS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de Outubro de2018, sexta-feira, às 13 horas , por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito,a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 20 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002460-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VIEIRA MARTINS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002460-19.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): LEONARDO VIEIRA MARTINS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de Outubro de2018, sexta-feira, às 13 horas , por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 20 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000856-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

LUAN APARECIDO ROCHA BERALDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000856-23.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): LUAN APARECIDO ROCHA BERALDO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para odia 19 de Outubro de2018, sexta-feira, às 13 horas, por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 20 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002481-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ COLOMBELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002481-92.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): SERGIO LUIZ COLOMBELI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia médica 

para o dia 19 de Outubro de2018, sexta-feira, às 13 horas , por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 20 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000996-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

LUCIANA PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000996-57.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): LUCIANA PEREIRA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia médica 

para o dia 19 de Outubro de2018, sexta-feira, às 13 horas , por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 20 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001288-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NERES DA CUNHA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1001288-42.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): ADAO NERES DA CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia médica 

para o dia 19 de Outubro de2018, sexta-feira, às 13 horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 20 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002456-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

BRUNO GOMES ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002456-79.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): BRUNO GOMES ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia médica 

para o dia 19 de Outubro de2018, sexta-feira, às 13 horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 20 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002855-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FRANCISCO FILIPE (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002855-11.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): EDINALDO FRANCISCO FILIPE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 19 de Outubro de2018, sexta-feira, às 13 horas, por 

ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser 

realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. 

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 20 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001243-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

GILBERTO DE BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1001243-38.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): GILBERTO DE BRITO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia médica 

para o dia 19 de Outubro de2018, sexta-feira, às 13 horas por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 20 de setembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163630 Nr: 2031-40.2016.811.0037

 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 CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO FRAGA TEIXEIRA, LUZIANO ALVES 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 
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6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR LUIZ MULLER - 

OAB:39756, HELMA CRISTINA SOUSA MARTINS - OAB:16367

 Processo nº 2031-40.2016.811.0037 (Código nº 163630)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Vale do Cerrado

Executados: Juliano Fraga Teixeira e Luziano Alves Teixeira

 Vistos em correição permanente.

 Expirado o prazo para cumprimento do acordo, intimem-se as partes para 

prestarem informação quanto ao integral adimplemento da obrigação, em 

10 (dez) dias.

Em seguida, imediata conclusão.

Arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, com exclusão do 

relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do Provimento nº 10/2007 - 

CGJ.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178748 Nr: 9972-41.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMA CRISTINA SOUSA 

MARTINS - OAB:16367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9972-41.2016.811.0037 (Código nº 178748)

Embargos de Terceiro

Embargante: Márcia Rodrigues Sousa

Embargada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Vale do Cerrado

Vistos etc.

 Tendo em vista o acordo celebrado nos autos nº 2031-40.2016.811.0037 

(163630), que ensejou a suspensão do curso do processo principal, 

intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a eventual perda do 

interesse processual, em 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

anuência.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69121 Nr: 1429-59.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECI TEREZINHA BARBIERI SCHAFER, NILSO 

SCHAFER -ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Processo nº 1429-59.2010.811.0037 (Código nº 69121)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Cleci Terezinha Barbieri Schafer e Outro

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Mantenho a decisão objurgada pelos seus lídimos fundamentos.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.511).

Às providências.

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.: 162350 Nr: 1397-44.2016.811.0037

 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: SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLANAGEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:OAB/MT 19128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, Jéssica Hellen Oliveira Umbelino - OAB:MT/18900, 

JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900, LORENA MARIA PEREIRA 

GAIVA - OAB:MT/ 19.122

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66245 Nr: 6052-06.2009.811.0037

 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: DIRLENE APARECIDA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, MARCELO YUJI YASHIRO - OAB:16250, 

WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Processo nº 6052-06.2009.811.0037 (Código 66245)

Ação de Cobrança de Indenização Securitária por Invalidez Permanente 

(DPVAT) e Despesas Médicas

Requerente: Dirlene Aparecida Antunes

Requerido: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S/A

Vistos em correição permanente.

Tratando-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, 

ouça-se a parte contrária, em 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.023, 

§2º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147337 Nr: 3182-75.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE MARQUES DE OLIVEIRA BAROMIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOPES GUERREIRO, VITOR NEISSE, 

CLÉRIO ROGERIS FRASSÃO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:9.127/MT, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, JULIANO 

CÉSAR CLEMENTE - OAB:14.340, MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça de fl. 76/77 dos autos.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139684 Nr: 10083-93.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, MARCELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA HASSE - OAB:MT/ 

8.689, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:OAB/RJ 135.506, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6.189 OAB/MT, MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO WAISBERG - 

OAB:SP/146176, Ricardo Pomeranc Matsumoto - OAB:174042 SP

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175713 Nr: 8377-07.2016.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SANTO 

ANDRÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158089 Nr: 8149-66.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770

 Certifico que nesta data intimo o advogado da parte requerida a 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57043 Nr: 4843-36.2008.811.0037

 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: PETROINVEST DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14.099/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 130741 Nr: 3353-66.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIL AGROPECUARIA, LOTEAMENTOS E 

INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON BRITO DOS SANTOS, CLARICE MINSKI 

DOS SANTOS, PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO, JOSÉ ROBERTO CALÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES 

FONTANA - OAB:13629 - MT, Françoise Heinze - OAB:OAB/RS 52.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PARO 

LOPES - OAB:12083, JONAS J. F. BERNARDES - OAB:8.247-B/MT, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:17.976, RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5.651

 Certifico que nesta data o advogado Dr. ENIO ZANATTA fica INTIMADO 

para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177919 Nr: 9536-82.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIRIA SOARES DE LIMA, CRISTIANE SANTOS GOMES 

DO NASCIMENTO, JASSIANE SANTOS GOMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCI HONÓRIO DE OLIVEIRA, REGINALDO 

SANCHES, BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS S/A, ANDERSON 

MINSON DE OLIVEIRA, A. M. DE OLIVEIRA TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MARTINI - 

OAB:OAB/PR 45.868, PAULO SERGIO BERTO - OAB:37716, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167856 Nr: 4151-56.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, ANNA PAULA AZAMBUJA 

OKUZONO - OAB:OAB/MT 17859-E, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136183 Nr: 7715-14.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, LUCIANO GOMES DA 

COSTA, DJALMA VIEIRA, HILÉIA REGINA CASTANHO VIEIRA, CLAUDIA 

APARECIDA RODER DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Labonia Carneiro - 

OAB:251411/SP, JOÃO CLAUDIO CORRÊA SAGLIETTI FILHO - 

OAB:SP/154061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o Administrador Judicial, Dr. Marcelo Gonçalves - OAB 7831/MT, 

para prestar informações sobre a eventual inclusão do crédito no plano de 

recuperação judicial, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119376 Nr: 1775-05.2013.811.0037

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELDER RODRIGUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA LÁCTEA VEÍCULOS (GRUPO CANOPUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, FLAVIA GOMES VENCESLAU - OAB:20215

 Tendo em vista a determinação para intimação pessoal da parte autora, 

INTIMO seu procurador para promover o pagamento da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6829 Nr: 329-89.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA STRAPASSON FOCKINK, DUILIO PIATO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOMA OVCHINNIKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Processo nº 329-89.1998.811.0037 (Código 6829)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Terezinha Strapasson Fockink e Outro

Executada: Foma Ovchinnikov

Vistos etc.

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.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3833 Nr: 1641-66.1999.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR ANTONIO GARLET BARCHET, LENIR 

MARIA BERTOLDO BARCHET, GETULIO LUIZ BARCHET, LACI MARIA 

BOZZETTO BARCHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 INTIMO a parte exequente para promover o pagamento das custas 

processuais, calculadas a fl. 427, no valor de R$ 239,68 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174017 Nr: 7423-58.2016.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MATOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO FABRIZIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7423-58.2016.811.0037 (Código 174017)

Ação de Usucapião Constitucional Urbana

Requerente: Carlos Matoso de Oliveira

Requerido: Márcio Fabrizio de Souza

Vistos em correição permanente.

A aposição de digital no instrumento de mandato, por outorgante 

analfabeto, não é idônea para a validade do negócio jurídico (mandato).

Destarte, intime-se a parte autora para apresentar a certidão imobiliária 

negativa, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis local, bem como para 

regularizar sua representação processual, mediante apresentação do 

instrumento particular de mandato assinado a rogo e subscrito por duas 

testemunhas (CNJ - PCA - 0001464-74.2009.2.00.0000), ou 

alternativamente, mediante apresentação do instrumento de mandado 

outorgado por escritura pública, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento, nos termos do artigo 76, I, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145721 Nr: 2413-67.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZIRO MUROFUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO GREMASCHI - 

OAB:PR/ 40794, OSMAR MARGADIDO DOS SANTOS - OAB:4527/PR, 

RICARDO JAMAL KHOURI - OAB:232.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118242 Nr: 592-96.2013.811.0037

 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: PRDOG, GADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PXDS, NDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Processo nº 592-96.2013.811.0037 (Código nº 118242)

Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais

 Requerente: Pablo Rian de Oliveira Gnigler

 Requerido: Plínio Xavier de Souza e Nilton da Silva

 Vistos etc.

Tendo em vista a ausência justificada do Ministério Público, redesigno a 

audiência de instrução para a data de 24 de outubro de 2018, às 

17h00min.

 Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos causídicos.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 18 de Setembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102065 Nr: 1486-43.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VICENTE SARI, LIBERA JULIO SARI, 

EDSON LUIZ SARI, ANA CLERI SARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Exceção de Pré-Executividade qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106993 Nr: 6085-25.2011.811.0037
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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: MPM PINTURAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DIAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, TATIANI PINTO DE LARA 

VIEIRA - OAB:MT/19497

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 46831 Nr: 2254-08.2007.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GOMES DA SILVA, ROSANGELA VIEIRA LIMA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126512 Nr: 9058-79.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair Lourencette, JOSÉ OLIVIO 

LOURENCETTE, NEIDE MANUEIRA LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124719 Nr: 7289-36.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. SODRE DOS SANTOS SILVA - ME, JOSANNE SODRE 

DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES & RODRIGUES LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES - 

OAB:6534/OAB-MT, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49069 Nr: 4473-91.2007.811.0037

 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: JUVENAL ENTRINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO DE LIMA SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Processo nº 4473-91.2007.811.0037 (Código 49069)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Juvenal Entringer

Executado: Espólio de Cassiano de Lima Sechi

Vistos etc.

Determino a localização e apensamento ao primeiro volume processual.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2796 Nr: 837-35.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoveu Rech de Barros, Vilmar antonio 

Sapiecinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413, Luiz R. Vasconcelos - OAB:2.977-b

 Processo nº 837-35.1998.811.0037 (Código 2796)

Cumprimento de Sentença

Exequente: João Manoel Júnior

Executados: Clodoveu Rech de Barros e Outro

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

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.

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.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 51608 Nr: 6731-74.2007.811.0037

 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: MARIA ELIZABETH DE CARVALHO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO NIEBISCH NETO, MARCIA HEPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A, FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERNANDES 

RABELO - OAB:9031-B-MT

 Processo nº 2007/280 (Código 51608)Ação MonitóriaRequerente: Maria 

Elizabeth de Carvalho AlvesRequeridos: Frederico Niebisch Neto e Marcia 

Hepp. REJEITO OS EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA opostos por 

Frederico Niebisch Neto e Márcia Hepp em face de Maria Elizabeth de 
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Carvalho Alves. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 20% 

sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Portanto, não realizado o pagamento e rejeitados os 

embargos previstos no artigo 702, constituído está, de pleno direito, o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, 

observando-se, no que couber, as regras para o cumprimento da 

sentença (CPC, art.701, §2º).Transitada em julgado, inexistindo pagamento 

e havendo requerimento expresso da credora, intime-se o executado para 

pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se 

houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo 

legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de 

penhora ou nova intimação (CPC, art.525).Não efetuado tempestivamente 

o pagamento voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (CPC, art.523, §3º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 212008 Nr: 4978-96.2018.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLENA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPA DA SILVA E CIA LTDA- EPP, 

SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4978-96.2018.811.0037 (Código 212008)

Habilitação de Crédito Retardatário

 Requerente: Plena Comercial LTDA

Requeridos: EPA da Silva e Cia LTDA – EPP e Outro

Vistos em correição permanente.

Intime-se a recuperanda para manifestação, em 5 (cinco) dias (Lei nº 

11.101/2005, art.12).

Findo o prazo, intime-se o administrador judicial para emitir parecer em 5 

(cinco) dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo 

profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as 

informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do 

devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação (Lei nº 11.101/2005, art.12, parágrafo único).

Em seguida, vista ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 14 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160482 Nr: 609-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marildo Rosseto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:OABMT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 609-30.2016.811.0037 (Código 160482)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Marildo Rosseto

Vistos em correição.

Nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar.

A suspeita, por evidência, é do servidor encarregado do cumprimento do 

mandado judicial, que teve contato direto com as circunstâncias do fato.

O controle de legalidade judicial relativo à citação por hora certa é 

superveniente e não anterior ao ato.

Portanto, desentranhe-se o mandado de citação, restituindo-se ao Sr. 

Oficial de Justiça para integral cumprimento, devendo atentar-se para a 

configuração da hipótese de suspeita de ocultação dolosa que autoriza a 

citação por hora certa.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006062-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DERLY GARCIA PEREIRA (REQUERENTE)

EDMAR DE JESUS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

TERESINHA SALETE NERVIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

CARLOS GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOAO ALFREDO VIECILI (REQUERIDO)

ROSELANE RIVA VIECILI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P R O C E S S O : 

1006062-18.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DERLY GARCIA PEREIRA, 

TERESINHA SALETE NERVIS REQUERIDO: ROSELANE RIVA VIECILI, JOAO 

ALFREDO VIECILI, BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Tendo em vista a 

necessidade de readequação da pauta, antecipo a audiência 

anteriormente agendada para o dia 11/10/2018, às 15:00h. Intimem-se, 

com urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136345 Nr: 7833-87.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:OAB/MG 

139.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Vistos.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV 

FINANCEIRA S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO contra 

MARIA DE SOUZA GOMES, ambos qualificados, formulado com base no 

Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes, para aquisição do veiculo: marca 

FORD/FIESTA FLEX, ano/modelo 2011/2012, cor VERMELHA, Chassi n.º 

9BFZF55A7C8266907 e placa OAV8168.Juntou documentos.Decido.A 

mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial, fls. 19.Assim, defiro 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, 

devendo o bem ser depositado em mãos do representante do autor, que 

será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante 

auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% 

sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal 

[...] Autorizo os benefícios do artigo 212, parágrafo segundo, do Código de 

Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o 

arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da 
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parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida.Na 

hipótese do bem se encontrar em Comarcas, cumpra-se a apreensão do 

bem, independentemente de distribuição de carta precatória, conforme 

artigo 3º, parágrafo 12 do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da 

parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado.Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133077 Nr: 5264-16.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA DE OLIVEIRA ROSSETO, Odemir 

Rosseto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134927 Nr: 6724-38.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTHA HELENA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA 

GRANDE-UNIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA MANOELA DIOZ SENA - 

OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154345 Nr: 6411-43.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCRDPDL"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora e avaliação , no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114668 Nr: 5168-69.2012.811.0037

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO KELM, GENI DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOES NICODELLI - OAB:17980-A, SANDRO PISSINI 

ESPINDOLA - OAB:198040A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado , no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 54013 Nr: 1576-56.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA 

GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 3.568-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 206332 Nr: 2388-49.2018.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA CAMILA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA, CESCON, BARRIEU & FLESH 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210--A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118019 Nr: 362-54.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SONAGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 114 v, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122322 Nr: 4854-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ROSSETO, MARIA DE LOURDES 

ROMAGNOLI ROSSETO, FERNANDO ROMAGNOLI ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 Nos termos da decisão de p. 121, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar o exequente para tomar ciência sobre as informações 

da Agropecuária FFF LTDA, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136806 Nr: 8148-18.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RAYANNY L. MIRANDA - OAB:MT/ 18.652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 127/128, no prazo de 05 dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005202-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DOS SANTOS E SILVA (AUTOR(A))

RAFAEL SOLDERA DALLEK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005202-51.2017.8.11.0037. AUTOR: ISRAEL DOS SANTOS E SILVA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante as informações 

de ID nº 12533181, reitere-se o ofício retro. Após, intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005198-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DAL MORO MAZZARDO (REQUERENTE)

EUDSON ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005198-77.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: EDNA DAL MORO MAZZARDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por EDNA DAL MORO MAZZARDO em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, visando ao 

fornecimento do medicamento TENOFOVIR 300mg, tendo em vista ser 

portadora do vírus da Hepatite B – CID: B18.1. Assim, fundamentando em 

dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma 

ter o Estado, lato sensu, o dever de fornecimento do fármaco e, em razão 

da urgência própria ao caso, requer o deferimento de medida liminar 

inaudita altera parte, compelindo os requeridos a fornecerem o 

medicamento de que necessita. No Id n. 15253360, aportou aos autos 

ofício do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. Sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil 

prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo temos o artigo 

303 do mesmo códex: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Assim, para a averiguação da tutela 

específica pleiteada, faz-se necessário, ainda, rememorar o disposto na 

Constituição Federal, especialmente o que consta em seu artigo 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu artigo 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, 

como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua 

vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140). Conforme 

dispõe o artigo 196, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Por outro 

lado, estabelece o art. 198 que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais”. Evidentemente, o direito à vida, à 

saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento 

do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal 

Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. 

Conforme consta da inicial e dos documentos a ela acostados, a 

requerente é portadora de Hepatite B, sendo que necessita do 

medicamento para seu tratamento. Por fim, afirma que o fármaco somente 

é fornecido pelo SUS, pois não é comercializado. Desta feita, os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. Diante da hipossuficiência de seus cidadãos, 

o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a tutela da 

saúde a todos os entes da Federação, consoante se extrai do seu artigo 

23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa determinação da 

Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o artigo 2º da Lei nº 

8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício”. À luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o 

dever solidário dos vários entes da federação, em garantir integral 

tratamento de saúde àqueles que o necessitam: “Nas causas envolvendo 

o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do Sistema Único de Saúde, os 

entes federados são solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 

2003.04.01.041369-9 – SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo 

Thompson Flores Lenz – DJU 21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, 

que cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que 

tange à saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que a 

probabilidade do direito se consubstancia nos princípios constitucionais 
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elencados nos artigos 6º e 196, ambos da Constituição Federal, que impôs 

ao Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos e, 

especificamente às crianças e adolescentes, atendendo ao disposto nos 

artigos 7º a 14 da Lei nº 8.069/90. Todos esses argumentos revelam a 

verossimilhança das alegações estampadas na inicial. Neste sentido, trago 

a baila julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: Ação ordinária - 

obrigação de fazer - antecipação dos efeitos da tutela - multa por 

descumprimento da obrigação - possibilidade - fornecimento de 

medicamentos para tratamento de enfermidade grave - impossibilidade de 

utilização de recursos próprios - direito à saúde - obrigação de custeio 

pelo Estado - apelação cível a que se nega provimento. 1- O binômio 

necessidade e utilidade que proporciona o interesse de agir nas ações 

que visam o fornecimento de medicamentos não fornecidos pelo SUS, 

ainda que não tenha comprovado o prévio requerimento administrativo. 2- 

Evidenciada necessidade da requerente em receber determinados 

medicamentos, não disponibilizados pelo SUS, impõe-se compelir o Poder 

Público de qualquer das esferas, isolada ou conjuntamente, a custeá-los 

em cumprimento da garantia constitucional de direito à saúde (art. 6º da 

Constituição da República). 3- Violado um direito subjetivo fundamental, 

não há que se falar em ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição 

de funções estatais e da discricionariedade da Administração. 4- No 

quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à 

efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de receituários do 

SUS, de não inclusão do medicamento necessitado em lista oficial, de 

limitações orçamentárias ou de aplicação da teoria da reserva do possível. 

(TJ-MG - AC: 10441090163920002 MG , Relator: Marcelo Rodrigues, Data 

de Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 22/01/2014). De outro lado, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo é igualmente verificado, em face da temeridade 

da medida ser deferida somente ao final, vez que imprescindível o uso do 

medicamento. Ademais, a inércia dos requeridos poderá causar danos 

irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde e à vida da parte 

requerente, materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela 

lei para a concessão da medida pleiteada. A jurisprudência já se 

manifestou, em reiteradas decisões, em casos semelhantes: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. 

CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS 

PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. 

DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. (...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 

inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa necessitada, 

inclusive com o fornecimento, se necessário, de medicamentos de forma 

gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso dos autos, impõe-se de 

modo imediato, em face da urgência e conseqüências que possam 

acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José 

Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). 

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.” (Agravo de Instrumento 

nº 2006208651, Câmara Cível do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 

28.01.2008). Como visto, a urgência da medida é ínsita ao bem que se 

pretende tutelar, sedimentado na proteção à saúde da paciente. Nessa 

ordem de ideias, não se mostra crível qualquer omissão das partes 

demandadas frente à necessidade premente do indivíduo ao tratamento 

indicado. Em corroboração a esse raciocínio, valho-me do seguinte julgado 

do Superior Tribunal de Justiça: “(...) Ação ordinária objetivando a 

condenação do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Porto 

Alegre ao fornecimento gratuito de medicamento não registrado no Brasil, 

mas que consta de receituário médico, necessário ao tratamento de 

paciente portador do vírus HIV. (...) Configurada a necessidade do 

recorrente de ver atendida a sua pretensão, posto legítima e 

constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, 

em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos 

e dever do Estado. (...)O direito à saúde - além de qualificar-se como 

direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa 

conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder 

Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano 

da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao 

problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por 

censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A 

INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 

TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - 

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que 

tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 

institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode 

converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o 

Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 

coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 

impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 

governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado (...) 

” (negritou-se e grifou-se). A concessão da tutela prestigia, ainda, o 

princípio da proporcionalidade, decorrente do princípio do devido processo 

legal substancial, uma vez que a medida traz um caráter de urgência que 

sucumbe o interesse da parte adversa. Portanto, o seu deferimento vem 

ao encontro do próprio direito à vida, proporcionalmente superior aos 

interesses da Administração Pública. Extrai-se do parecer do 

NATJUS-TJMT que “(...) os pacientes de Hepatite B não devem interromper 

o tratamento medicamentoso, sob risco de agravamento da patologia, ou 

até mesmo complicações como por exemplo a Cirrose Hepatica”. Por todo 

o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA e, em consequência, DETERMINO que 

os requeridos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, disponibilizem a 

paciente, pelo tempo que perdurar seu tratamento e de acordo com a 

prescrição de seu médico, o medicamento TENOFOVIR 300mg, sob pena 

de bloqueio de ativos financeiros mantidos em contas bancárias de sua 

titularidade para o custeio do tratamento da paciente, nos termos dos 

artigos 497 e 536, ambos do Código de Processo Civil. Ainda, consigno 

que a parte autora deve se atentar ao disposto no artigo 12 do Provimento 

02-2015 CGJ, o qual dispõe que, em caso de medida judicial liminar ou 

definitiva que verse sobre prestação continuativa, é necessária a 

renovação periódica do relatório médico, sob pena de perda de eficácia da 

medida. Citem-se os requeridos para, querendo, apresentarem defesa, no 

prazo legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Ciência ao Ministério Público Estadual. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000596-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH (ADVOGADO(A))

MARLENE RIBEIRO DE SOUSA (AUTOR(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000596-43.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARLENE RIBEIRO DE SOUSA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a 

manifestação de ID nº 15389849, revogo a nomeação feita anteriormente e 

nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, que atende nesta cidade e 

comarca, para a realização de perícia, nos exatos termos da decisão 

conforme ID nº 12327242. Sem prejuízo, considerando a petição de ID nº 

15320281, oficie-se o INSS para que proceda a manutenção do 

pagamento do benefício à parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002678-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ZENAIDE RODRIGUES AMARAL (AUTOR(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 
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1002678-81.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ZENAIDE RODRIGUES AMARAL 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ou APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada por ZENAIDE RODRIGUES em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ter sofrido acidente de 

trabalho, incapacitando-o ao trabalho. Assim, requer a concessão de 

auxílio-doença para receber o quantum relativo às contribuições 

realizadas e sua remuneração. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação no ID nº 9029239, requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, uma vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e 

regulamentares exigidos para percepção do benefício. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no ID nº 9299818. No Id nº 

13588119, laudo pericial realizado por perito judicial. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 

de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. Para a 

concessão do benefício, a parte requerente deve cumprir o período de 

carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima indicada, ou seja, necessita 

comprovar atividade laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao 

requerimento do auxílio-doença. Infere-se, portanto, que para fazer jus ao 

benefício em questão deve o interessado comprovar, cumulativamente, o 

preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a qualidade de 

segurado; b) carência de 12 meses; c) incapacidade permanente ou 

temporária que impeça o exercício de atividades laborais. Nesse sentido, 

já decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO - 

AUXÍLIO DOENÇA - LESÃO IRREVERSÍVEL NO PULSO DIREITO - LAUDO 

PERICIAL - NÃO HOUVE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - 

RESTABELECIMENTO INDEVIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O Autor 

recebeu auxílio por mais de 2 anos sendo que em 06 de julho de 1997 seu 

benefício foi suspenso. 2. O Laudo pericial constatou que o Autor possui 

capacidade laborativa para exercer atividades compatíveis com a sua 

classe sócio econômica, até mesmo pedreiro sua atividade original. 3. Os 

requisitos para fazer jus ao auxílio doença são: ser segurado da 

Previdência Social, ter incapacidade total e temporária. No caso do Autor a 

sua incapacidade é parcial e permanente, não tendo portanto, preenchido 

tais condições. 4. Tendo ficado devidamente comprovado o não 

atendimento dos requisitos para o recebimento do benefício pleiteado, não 

merece reforma a sentença. 5. Apelação desprovida. (TRF1. AC 

2000.01.00.001963-2/MG, Rel. Des. Fed. Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, 

1ª T., e-DJF1 p.81 de 18/02/2008). Quanto aos requisitos supra, estes 

restaram parcialmente demonstrados, notadamente após a realização da 

perícia médica, que foi categórica em afirmar que a parte autora apenas 

apresentava incapacidade laborativa temporária e estaria totalmente hábil 

ao exercício de atividade remunerada no prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias após a data da perícia (13588119 - Pág. 4). Destarte, consoante às 

lições colimadas e considerando o decurso do prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias fixado pelo perito para a recuperação da autora, não há como 

acolher a pretensão autoral deduzida nos autos. Ante o exposto, e por 

tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas 

e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, 

§§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 

98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 04 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004501-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FORTUNATO (AUTOR(A))

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004501-56.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MOACIR FORTUNATO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. De início, tendo em 

vista a ausência de apresentação de contestação pela parte requerida, 

DECRETO SUA REVELIA, com fulcro no artigo 344 do Código de Processo 

Civil. Todavia, a jurisprudência tem assentado o entendimento de que não 

se aplicam as disposições atinentes à confissão ficta e os efeitos da 

revelia previstos nos artigos 341 e 345, ambos do Código de Processo 

Civil, respectivamente, já que se discutem direitos indisponíveis. Nesse 

sentido o seguinte aresto: "(...). CONFISSÃO FICTA E EFEITOS DA 

REVELIA. APLICAÇÃO AO INSS. ARTIGOS 302 E 320 DO C.P.C. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Ao Poder Público não se aplicam as disposições 

atinentes à confissão ficta e os efeitos da revelia consoante os artigos 

302 e 320 do C.P.C., respectivamente, eis que em litígio direitos 

indisponíveis. 5. Embargos a que se nega provimento.(TRF-3 - EI: 49480 

SP 94.03.049480-8, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM 

GUIMARÃES, Data de Julgamento: 20/05/2010, PRIMEIRA SEÇÃO) (Grifei). 

No mais, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Primavera do Leste/MT, 05 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004012-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA (ADVOGADO(A))

VILMA VEDANA DA ROZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004012-53.2017.8.11.0037. AUTOR(A): VILMA VEDANA DA ROZA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, determino 

que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão da ação para 

cumprimento de sentença. Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002837-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA NOVAES LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002837-24.2017.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA APARECIDA NOVAES 

LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença. Na sequência, intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do 
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Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo 

desde já honorários advocatícios em 10% do valor do valor da 

condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo 

Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, 

certifique-se e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 

535, § 3º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001140-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS (ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

NEUSA TEREZINHA FRANKEN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001140-65.2017.8.11.0037. AUTOR: NEUSA TEREZINHA FRANKEN RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por NEUSA TEREZINHA FRNAKEN em face do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos 

autos, com o intuito de recebimento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento). Aduz, em síntese, que a Medida 

Provisória nº 434/94 dispôs sobre o programa de estabilização econômica 

e determinou que os valores dos vencimentos dos servidores públicos 

fossem convertidos em URV em 01/03/1994, dividindo-se o valor nominal 

vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão pelo valor em Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do 

último dia do mês de competência, independentemente da data do 

pagamento dos salários. Assevera que a jurisprudência pátria, 

reiteradamente, tem reconhecido o direito à percepção do percentual 

equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) sobre os 

vencimentos do funcionalismo público, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. Nestes termos, pugnou, 

em sede de antecipação de tutela, que o requerido proceda a 

incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento e, no mérito, a 

procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do requerido ao 

pagamento dos valores pertinentes à diferença da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 2011, 2012, 2013, 

2014 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT apresentou contestação no id nº 10292765, arguindo, 

preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição, tendo em vista 

que a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município foi 

editada em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos 

expostos na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no id nº 13141625. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de 

provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 

de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. É 

cediço que a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos 

salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor 

– URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 

públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 
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11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 
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exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 27 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000499-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

EVERTON SCHULTZ DE BARROS (ADVOGADO(A))

VANUSA DORNELA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000499-77.2017.8.11.0037. AUTOR: VANUSA DORNELA DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por VANUSA DORNELA DA SILVA em face do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos 

autos, com o intuito de recebimento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2011, 2012, 2013 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento). Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 

434/94 dispôs sobre o programa de estabilização econômica e determinou 

que os valores dos vencimentos dos servidores públicos fossem 

convertidos em URV em 01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente 

em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão pelo 

valor em Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, independentemente da data do pagamento dos salários. 

Assevera que a jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o 

direito à percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV. Nestes termos, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que o 

requerido proceda a incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento 

e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do 

requerido ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2011, 2012, 2013 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT apresentou contestação no id nº 10293225, 

arguindo, preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição, tendo 

em vista que a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município 

foi editada em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos 

expostos na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no id nº 14295452. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de 

provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 

de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. É 

cediço que a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos 

salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor 

– URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 

públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 
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ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 
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incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000508-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOS SANTOS BORDAO (AUTOR(A))

EVERTON SCHULTZ DE BARROS (ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000508-39.2017.8.11.0037. AUTOR: JAQUELINE DOS SANTOS BORDAO 

RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por JAQUELINE DOS SANTOS BORDÃO em face do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos 

autos, com o intuito de recebimento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por 

cento). Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs sobre 

o programa de estabilização econômica e determinou que os valores dos 

vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em URV em 

01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos quatro 

meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em Cruzeiros 

Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independentemente da data do pagamento dos salários. Assevera que a 

jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o direito à 

percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e 

oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, decorrente 

da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. 

Nestes termos, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que o 

requerido proceda a incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento 

e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do 

requerido ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por 

cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT 

apresentou contestação no id nº 10294859, arguindo, preliminarmente, 

falta de interesse de agir e prescrição, tendo em vista que a lei de 

reestruturação dos cargos dos quadros do município foi editada em 2001 

(Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos expostos na inicial e 

pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte requerente apresentou 

réplica à contestação no id nº 14292752. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, deve ser consignado que o caso em tela o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois 

não há necessidade de produção de provas, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Cinge-se a questão controvertida à legitimidade 

da incorporação, na folha de pagamento relativa à parte requerente, do 

percentual equivalente a 11,98%, em decorrência da equivocada 

conversão monetária, bem como o pagamento de valores retroativos 

motivados por referida incorporação. É cediço que a Medida Provisória n. 

439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de 

Cruzeiro Real para Unidade de Valor – URV, enquanto a MP n. 482/1994 

ordenou a conversão dos salários de Cruzeiros Reais para URV, ambas 

fixando como data da conversão ou pagamento o valor da URV do último 

dia do mês de competência. Por sua vez, a Medida Provisória n. 482/1994 

disciplinou que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994. Assim, a 

Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu artigo 22 que os valores das tabelas de 

vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de confiança e 

gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo 

legal, a forma de cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance 

nacional, ou seja, refere-se não somente às relações jurídicas que digam 

respeito à União, mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive 

a outros entes federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. 

Destaca-se que referido entendimento foi reafirmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, conforme se observa do aresto abaixo colacionado: 

“(...) Este Tribunal Superior possui entendimento pacífico no sentido de 

que os servidores públicos estaduais do Poder Executivo também 

possuem direito às diferenças remuneratórias decorrentes da má 

conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de 

Valor (URV), dado que deve ser observada a sistemática estabelecida na 

Lei nº 8.880/94, a qual determina a necessidade de se considerar a data 

do efetivo pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 

967.422/AM, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). 

(destaquei). Importante ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor público, resultante da equivocada conversão 

do Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um aumento na remuneração, 

mas sim o reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no 

momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus 

vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre 

o tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, 

acarretado pela equivocada conversão, deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse 

sentido, pontuou que o término da incorporação, ou do índice obtido em 

cada caso específico, deve acontecer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma reestruturação remuneratória. Com efeito, o 

Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 26/09/2013, 

por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 

561836, com repercussão geral reconhecida, determinando a conversão 

dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para 

a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 
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limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 
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reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000507-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS (ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA PINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000507-54.2017.8.11.0037. AUTOR: REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA 

PINTO RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA 

PINTO em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente 

qualificados nos autos, com o intuito de recebimento dos valores 

pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a 

Unidade Real de Valor – URV de 2012, 2013, 2014 e 2015, aplicando-se o 

índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). Aduz, em 

síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs sobre o programa de 

estabilização econômica e determinou que os valores dos vencimentos 

dos servidores públicos fossem convertidos em URV em 01/03/1994, 

dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos quatro meses 

imediatamente anteriores à conversão pelo valor em Cruzeiros Reais, do 

equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independentemente da data do pagamento dos salários. Assevera que a 

jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o direito à 

percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e 

oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, decorrente 

da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. 

Nestes termos, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que o 

requerido proceda a incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento 

e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do 

requerido ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2012, 2013, 2014 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT apresentou contestação no id nº 10294867, 

arguindo, preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição, tendo 

em vista que a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município 

foi editada em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos 

expostos na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no id nº 14292606. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de 

provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 

de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. É 

cediço que a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos 

salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor 

– URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 

públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 
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recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 148 de 569



reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001147-57.2017.8.11.0037. AUTOR: MONICA CRISTINA MANSKE KRIESE 

RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por MONICA CRISTINA MANSKE KREISE em face do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos 

autos, com o intuito de recebimento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento). Aduz, em síntese, que a Medida 

Provisória nº 434/94 dispôs sobre o programa de estabilização econômica 

e determinou que os valores dos vencimentos dos servidores públicos 

fossem convertidos em URV em 01/03/1994, dividindo-se o valor nominal 

vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão pelo valor em Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do 

último dia do mês de competência, independentemente da data do 

pagamento dos salários. Assevera que a jurisprudência pátria, 

reiteradamente, tem reconhecido o direito à percepção do percentual 

equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) sobre os 

vencimentos do funcionalismo público, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. Nestes termos, pugnou, 

em sede de antecipação de tutela, que o requerido proceda a 

incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento e, no mérito, a 

procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do requerido ao 

pagamento dos valores pertinentes à diferença da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 2011, 2012, 2013, 

2014 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT apresentou contestação no id nº 10295355, arguindo, 

preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição, tendo em vista 

que a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município foi 

editada em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos 

expostos na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no id nº 14292462. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de 

provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 

de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. É 

cediço que a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos 

salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor 

– URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 

públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 
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da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 
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PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000506-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANIA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

EVERTON SCHULTZ DE BARROS (ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000506-69.2017.8.11.0037. AUTOR: JANIA RODRIGUES DOS SANTOS 

RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por JANIA RODRIGUES DOS SANTOS em face do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos 

autos, com o intuito de recebimento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento). Aduz, em síntese, que a Medida 

Provisória nº 434/94 dispôs sobre o programa de estabilização econômica 

e determinou que os valores dos vencimentos dos servidores públicos 

fossem convertidos em URV em 01/03/1994, dividindo-se o valor nominal 

vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão pelo valor em Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do 

último dia do mês de competência, independentemente da data do 

pagamento dos salários. Assevera que a jurisprudência pátria, 

reiteradamente, tem reconhecido o direito à percepção do percentual 

equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) sobre os 

vencimentos do funcionalismo público, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. Nestes termos, pugnou, 

em sede de antecipação de tutela, que o requerido proceda a 

incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento e, no mérito, a 

procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do requerido ao 

pagamento dos valores pertinentes à diferença da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 2011, 2012, 2013, 

2014 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT apresentou contestação no id nº 10294377, arguindo, 

preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição, tendo em vista 

que a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município foi 

editada em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos 

expostos na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no id nº 14292849. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de 

provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 

de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. É 

cediço que a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos 

salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor 

– URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 

públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 
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eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 
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ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000330-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

NAURA DE SOUSA SALES SILVA (AUTOR(A))

EVERTON SCHULTZ DE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000330-90.2017.8.11.0037. AUTOR: NAURA DE SOUSA SALES SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por NAURA DE SOUZA SALES em face do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos 

autos, com o intuito de recebimento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2012 e 2013, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento). Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs 

sobre o programa de estabilização econômica e determinou que os 

valores dos vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em 

URV em 01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos 

quatro meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em 

Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, independentemente da data do pagamento dos salários. 

Assevera que a jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o 

direito à percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV. Nestes termos, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que o 

requerido proceda a incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento 

e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do 

requerido ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2012 e 2013, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT apresentou contestação no id nº 10307724, arguindo, 

preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição, tendo em vista 

que a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município foi 

editada em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos 

expostos na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no id nº 14292184. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de 

provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 

de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. É 

cediço que a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos 

salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor 

– URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 

públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 
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precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 
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origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000809-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))

ELIS DAYANE FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000809-83.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: ELIS DAYANE FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Defiro o pedido de ID nº 

13174828 e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

07/11/2018 às 13:30. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em face 

do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código 

de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 31 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001478-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES (ADVOGADO(A))

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001478-39.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ADRIANE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 1º de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005242-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA CAVALCANTE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005242-96.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MARIA CAVALCANTE DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, proceda-se o desentranhamento 

dos documentos constantes no ID nº 13875670, 13875668, 13875819, 

13875537, 13875654, 13875548, 13875511, 13875505, 13875498, 

13875494, 13875471 e 13875436, por não pertencer à parte autora. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR 

INCAPACIDADE COM TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARIA 

CAVALCANTE DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ser portadora de hérnia incsional, necessitando de cirurgia, 

impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de 

se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e 

plausibilidade do direito substancial invocado restaram demonstradas de 

forma incontroversa, uma vez que, existe início de prova material, bem 

como de incapacidade laboral. Oportuno salientar que, para almejar o 

benefício, há necessidade de comprovar mediante laudo pericial, 

atestando a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio 

doença é devido em razão da incapacidade temporária, enquanto 

permanecer a inabilidade do segurado para o exercício de suas atividades 

habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de 
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laudo médico oficial - a incapacidade temporária da segurada, é devido o 

auxílio-doença. 3. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só 

vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo 

Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do 

TRF - 1ª Região).4. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a 

contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando 

incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de 

juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente 

venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação.5. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.6. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, 

inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. Apelação do INSS e 

remessa providas em parte. AC 2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO 

CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA 

FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) 

SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante 

das alegações e dos exames médicos juntados, resta demonstrado, de 

forma patente, a incapacidade temporária da parte requerente para o 

labor, tendo em vista que está em preparação para cirurgia, razão pela 

qual DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno consignar que 

é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte requerente, nomeio 

o médico Dr. Junior Lima Bezerra, que atende nesta comarca, para 

realização da perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6121289663, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de agosto de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000452-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA VIEIRA MAXIMIANO (AUTOR(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000452-06.2017.8.11.0037. AUTOR: NEUZA VIEIRA MAXIMIANO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a 

manifestação de ID nº 14511341, revogo a nomeação feita anteriormente e 

nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, que atende nesta cidade e 

comarca, para a realização de perícia, nos exatos termos da decisão de ID 

nº 6871517. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de agosto de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001905-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO (ADVOGADO(A))

EGNALDO RIBEIRO COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001905-36.2017.8.11.0037. AUTOR: EGNALDO RIBEIRO COSTA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE proposta por 

EGNALDO RIBEIRO COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ter fraturados os dois braços, incapacitando-o ao trabalho. 

Assim, requer a concessão de auxílio-acidente. Devidamente citado, o 

requerido contestou no ID nº 9621256, requerendo a improcedência do 

pedido, uma vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e 

regulamentares exigidos para percepção do benefício. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação (ID nº 9941574). Laudo pericial 

realizado por perito judicial (ID nº 12777445). É o relatório. Fundamento e 

decido. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. A questão controvertida 

cinge-se à perda da capacidade física para o trabalho ou para atividades 

pessoais. O auxílio acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza resultarem sequelas que impliquem a redução parcial 

e definitiva da capacidade para o trabalho habitual (art.86 da Lei 8.213/91), 

independente de carência (art.26, I, da Lei nº 8.213/91). Neste sentido, 

veja-se: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. Quatro são os requisitos 

para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do 

requerente; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a 

redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; e (d) o 

nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Hipótese em que 

não restou comprovada a redução da capacidade laborativa. (TRF-4 - AC: 

50367971820174049999 5036797-18.2017.4.04.9999, Relator: PAULO 

AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 03/05/2018, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 

AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO 

COMPROVADA. - Verificado que o segurado não apresenta sequela em 

razão do trauma no cotovelo, bem assim que não ocorreu redução da 

capacidade laborativa, é indevida a concessão de auxílio acidente (Lei 

8.213/91, artigo 86). (TJ-MG - AC: 10702110291888002 MG, Relator: José 

Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 

08/05/2018) Após analisar detidamente o material probatório colacionado 

nos autos, reputo não configurado o direito do requerente ao benefício 

previdenciário. A perícia médica foi conclusiva ao assinalar que há 

incapacidade laborativa temporária, visto que as sequelas não acarretam 
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incapacidade permanente, sendo o autor suscetível de reabilitação com 

fisioterapia (ID nº 12777445). Portanto, não há incapacidade permanente 

para atividade laborativa, consoante laudo pericial incluso, sendo 

absolutamente prescindível qualquer esclarecimento suplementar pericial. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Isento 

de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto 

no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000322-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS (ADVOGADO(A))

ADALTO PEREIRA DA FONSECA (AUTOR(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000322-16.2017.8.11.0037. AUTOR: ADALTO PEREIRA DA FONSECA 

RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por ADALTO PERREIRA DA FONSECA em face do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos 

autos, com o intuito de recebimento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2012 e 2013, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento). Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs 

sobre o programa de estabilização econômica e determinou que os 

valores dos vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em 

URV em 01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos 

quatro meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em 

Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, independentemente da data do pagamento dos salários. 

Assevera que a jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o 

direito à percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV. Nestes termos, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que o 

requerido proceda a incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento 

e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do 

requerido ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2012 e 2013, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT apresentou contestação no ID nº 9956166, arguindo, 

preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição, tendo em vista 

que a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município foi 

editada em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos 

expostos na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no ID nº 10518645. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de 

provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 

de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. É 

cediço que a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos 

salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor 

– URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 

públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 
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dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 
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04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 02 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56282 Nr: 3980-80.2008.811.0037

 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: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA CARRETO, 

para devolução dos autos nº 3980-80.2008.811.0037, Protocolo 56282, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102481 Nr: 8643-04.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR FERNANDO VISNIESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÉSAR FERNANDO VISNIESKI, Cpf: 

49910760053, Rg: 15613976, Filiação: Alexandre Visnieski e Juvita 

Dorigon Visnieski, data de nascimento: 23/12/1965, brasileiro(a), natural de 

Planalto-RS, casado(a), joalheiro, Telefone 66-984153535. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 20 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): Penhora online realizada às fls. 34/36.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo Pinheiro Viana, 

digitei.

 Primavera do Leste, 19 de setembro de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121554 Nr: 4062-38.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, IMOBILIÁRIA 

RIVA LTDA-ME, CÉZAR CLESER LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT, RODOLFO 

WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 Processo nº: 4062-38.2013.811.0037 (Código 121554)

Vistos.

Defiro o pedido ministerial de fl. 604.

Expeça-se carta precatória para oitiva da testemunha indicada, 

devendo-se observar o endereço de fl. 605.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66159 Nr: 5985-41.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E 

CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA, JOÃO ROBERTO HATCH DE 

MEDEIROS, Haroldo Alves Campos, Irevaldo Gutierres Gimenez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Aparecido Batista 

Seba - OAB:10696-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145205 Nr: 2166-86.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME ALVES NASCIMENTO, LAZARO BORBA DO 

NASCIMENTO, IZABEL NIVANA ALVES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 73899 Nr: 6219-86.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILON CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

GETÚLIO GONÇALVES VIANA, IMOBILIÁRIA RIVA LTDA-ME, CÉSAR LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 159 de 569



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 Processo nº 6219-86.2010.811.0037 (Código 73899)

Vistos.

Aguarde-se a oitiva da testemunha dos autos em apenso.

Após, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito em 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de setembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122662 Nr: 5204-77.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS RODRIGUES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151955 Nr: 5250-95.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 108229 Nr: 7391-29.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHANTAL CAROLINE ALBERTASSI CARDOSO DE 

SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136895 Nr: 8215-80.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA LUIZA SCHLITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125571 Nr: 8141-60.2013.811.0037

 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: MARCIA PREVEDELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177735 Nr: 9474-42.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDAIR GAERTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

Autora, para no prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74701 Nr: 7021-84.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANICE RIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

Autora, para no prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168499 Nr: 4485-90.2016.811.0037

 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: GLORIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

Autora, para no prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre o laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53907 Nr: 7012-30.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO QUADROS 

DOMINGOS - OAB:45295/PR, JORGE JOSÉ DOMINGOS NETO - OAB:PR 

23.858, MARLUS JORGE DOMINGOS - OAB:7756-B/PR

 Processo nº: 7012-30.2007.811.0037 (Código 53907)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos, nº 9734-69.2000.811.0041 

(código 80525), da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Feita a penhora, intimem-se os executados, por seu advogado, para, 

querendo, opor embargos, no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167987 Nr: 4230-35.2016.811.0037

 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: JUCINETE RODRIGUES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, RENATA CARRETA - 

OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

Autora, para no prazo de 10(dez) dias, manifestar sobre o laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53907 Nr: 7012-30.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO QUADROS 

DOMINGOS - OAB:45295/PR, JORGE JOSÉ DOMINGOS NETO - OAB:PR 

23.858, MARLUS JORGE DOMINGOS - OAB:7756-B/PR

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002686-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

SANDRA JASCOSVSKI DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002686-24.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRA JASCOSVSKI 

DANTAS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos em Correição. 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 

Sandra Jacosvski Dantas em face de Itau Unibanco S/A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Redesigne-se à audiência de 

conciliação, 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 a autora 

foi impedida de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial 

em virtude da restrição em seu nome no valor de R$9.771,09(nove mil, 

setecentos e setenta e um reais e nove centavos), vinculado ao contrato 

n°1061298822, com vencimento em 10/12/2015 e registrado nos órgãos 

de restrição ao crédito pela requerida em 06/03/2018. Aponta que 

desconhece a restrição em seu nome, pois não possui qualquer vinculo 

jurídico com a requerida. Não obstante, a requerente relata que entrou em 

contato com a requerida para resolver a inconsistência em seu nome e 

não obtivera êxito, pois até o momento seu nome está incluso nos órgãos 

de restrição ao crédito. Por fim, a autora requer como medida de 

antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão da restrição em 

seu nome, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente 

ação está compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da 

negativação(SCPC), 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 no ano de 2016. 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. Declaro a conexão entre os autos 

1 0 0 2 6 8 6 - 2 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 ,  1 0 0 2 6 8 5 - 3 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 , 

1002683-69.2018.8.11.0037 e 1002681-02.2018.8.11.0037, visto que trata 

de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Primavera do Leste-MT, 18 de 

setembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011077-14.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRO LESSA (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, 20 de setembro de 2018. .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002328-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOME FASHION MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BISCO WARD (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1002328-59.2018.8.11.0037; Valor causa: 

$5,595.33; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

HOME FASHION MOVEIS LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: RODRIGO 

BISCO WARD Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

exequente, nos termos do processo acima indicado, para se manifestar 

quanto ao ar juntado e requerer o que de direito no prazo de cinco dias 

sob pena de arquivamento. PRIMAVERA DO LESTE, 20 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: 8011430-30.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH (ADVOGADO(A))

DOMINGOS JOAQUIM DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

K J F COMERCIO DE MOTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

AME AMAZONAS MOTOCICLETAS ESPECIAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8011430-30.2011.8.11.0037; Valor causa: 

$13,942.78; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DOMINGOS JOAQUIM DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: K J F COMERCIO 

DE MOTOS LTDA - ME, AME AMAZONAS MOTOCICLETAS ESPECIAIS 

LTDA - EPP Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, para informar o 

novo e correto endereço do promovido, pois a carta de intimação voltou 

"mudou-se", para tanto o prazo é de cinco dias sob pena de arquivamento. 

PRIMAVERA DO LESTE, 20 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: 8010504-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE-MT, CEP: 78850-000 - 

TELEFONE: (66) 3500-1100 CARTA DE INTIMAÇÃO PRIMAVERA DO LESTE 

, 20 de setembro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria, para CIÊNCIA da SENTENÇA em anexo, 

proferida nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. Processo: 

8010504-73.2016.8.11.0037 Valor da Causa: $17,600.00; Parte Autora: 

Nome: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA Endereço: Rua 

JABUTICABEIRA, 1193, QUADRA 09 LOTE 11, PRIMAVEIRA III, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Parte Ré: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: Avenida HIGIENOPOLIS, 1365, CENTRO, LONDRINA - PR - CEP: 

86010-010 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. NOEMIA KLEIN FERNANDES Auxiliar 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011660-04.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES 

LTDA. (REQUERIDO)

HELVIO SANTOS SANTANA (ADVOGADO(A))

HERICK SANTOS SANTANA (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8011660-04.2013.8.11.0037; Valor causa: 

$20,150.79; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VALDECI DA SILVA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA, ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E 

PARTICIPACOES LTDA. Senhor(a): REQUERIDO: , ZTE DO BRASIL, 

INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, para no prazo de cinco dias indicar 

conta para devolução de valor pago a maior neste processo. PRIMAVERA 

DO LESTE, 20 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011518-29.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

WELYDA CRISTINA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o exequente para, no prazo de cinco dias, manifestar acerca do 

decurso do prazo para o executado comprovar o cumprimento da 

sentença, bem como requerer o que entender de direito. Primavera do 

Leste, 20 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003918-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA VALERIA ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003918-08.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARTA VALERIA ROSA 

FERREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos em correição, Tendo em vista que a consulta 

estava agendada para o dia 17 de setembro de 2018, não há necessidade 

da suspensão requerida, uma vez que já decorreu o prazo solicitado. 

Intime-se a Defensoria Pública, para emendar a inicial, no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme determinado no despacho de Id 10332991. 

Primavera do Leste/MT, 20 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005077-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO MARTINS LEMES (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 20 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011695-27.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA BAISE FELIX (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para manifestar acerca da certidão Id 12618523, 

no prazo de cinco dias, bem como requerer o que entender de direito. 

Primavera do Leste, 20 de setembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 120078 Nr: 2543-28.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA RODRIGUES - 

OAB:MT/ 13.486, JOÃO OTÁVIO PEREIRA MARQUES - OAB:9.782/MT, 

JOÃO PEDRO MARQUES - OAB:3763/MT, RODRIGO TERRA CYRINEU - 

OAB:16169 MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o Ministério Público 

apresentou quesitos, acompanhado do Relatório Técnico n.º 793/2016, 

com a indicação do assistente técnico (p. 1.212/1.214).

De outro lado, a defesa do réu, quando intimada para apresentação de 

quesitos e indicação de assistente técnico, esta peticionou nos autos, 

suscitando questão de ordem, para remeter os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (p. 1.217/1.218).

Contudo, em decisão proferida à p. 1.231, este Juízo deixou de apreciar o 

pedido da defesa, em razão de decisão do TSE, confirmando o 

indeferimento do registro da candidatura do réu.

Sendo assim, por cautela, a fim de evitar futura arguição de nulidade, 

reabro o prazo à defesa para formulação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (art. 159, §3º, do CPP), no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo a parte ré ser intimada para tanto, nos moldes da decisão de p. 

1.195 e verso.

Em seguida, ultimadas as providências acima, dê-se integral cumprimento 

àquela decisão (p. 1.195 e verso), com exceção do item 2, no que diz 

respeito ao retorno dos autos para eventual apresentação de quesitos 

complementares.

Intime-se. Cumpra-se, com urgência, por ser processo incluído na Meta 2 

do CNJ.

Às providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005562-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DELERA (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: 

1005562-49.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SILVANA DELERA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em correição, Tendo em vista o não cumprimento da 

decisão concessiva da tutela provisória de urgência (Id 14671790) e que 

o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a 

obrigação requerida neste processo, entendo necessário o bloqueio e 

sequestro de verbas públicas. A parte autora requereu o bloqueio e 

sequestro de verba pública necessária para custear o fornecimento dos 

EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DOS OMBROS ESQUERDO E 

DIREITO, bem como juntou o orçamento (Id 15234329 e Id 15234543). 

Diante do exposto, defiro o sequestro do numerário em face do Estado de 

Mato Grosso, no valor de R$ 1.400,00 (um mil quatrocentos reais) para o 

custeio do exame da parte requerente SILVANA DELERA. 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 menor orçamento, conforme indicado pela parte autora. 

Expedido o alvará, intime-se a parte autora a agendar os exames, bem 

como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) 

dias, após a realização. Com a juntada da nota fiscal relativa à última 

contratação direta, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 

5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo 

prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros 

pedidos, concluso o processo para sentença. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 20 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005556-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIAS CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 

1005556-42.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANDERSON DIAS 

CAVALHEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição, Tendo em vista o não 

cumprimento da decisão concessiva da tutela provisória de urgência (Id 

14670412) e que o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro fornecedor 

que satisfaça a obrigação requerida neste processo, entendo necessário 

o bloqueio e sequestro de verbas públicas. A parte autora requereu o 

bloqueio e sequestro de verba pública necessária para custear o 

fornecimento do EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PARÓTIDA 

ESQUERDA, bem como juntou o orçamento (Id 15180750 e Id 15180783). 

Diante do exposto, defiro o sequestro do numerário em face do Estado de 

Mato Grosso, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) para o custeio do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 163 de 569



exame da parte requerente Anderson Dias Cavalheiro. 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 menor 

orçamento, conforme indicado pela parte autora. Expedido o alvará, 

intime-se a parte autora a agendar o exame, bem como para que 

apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a 

realização. Com a juntada da nota fiscal relativa à última contratação 

direta, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo 

de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros pedidos, 

concluso o processo para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 20 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005574-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINA BATISTA DE SOUSA TUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 

1005574-63.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CLEMENTINA BATISTA DE 

SOUSA TUNES REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição, Tendo em vista o não 

cumprimento parcial da decisão concessiva da tutela provisória de 

urgência (Id 14707812) e que o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro 

fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste processo, entendo 

necessário o bloqueio e sequestro de verbas públicas. A parte autora 

requereu o bloqueio e sequestro de verba pública necessária para 

custear o fornecimento do PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE UMA 

INJEÇÃO DE ANTI-ANGIOGÊNICO (EYLIA) EM SEU OLHO DIREITO, bem 

como juntou o orçamento (Id 14820337 e Id 15399819). Diante do exposto, 

defiro o sequestro do numerário em face do Estado de Mato Grosso, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o custeio do procedimento da 

parte requerente CLEMENTINA BATISTA DE SOUSA TUNES. 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 menor orçamento, conforme indicado pela parte autora. 

Expedido o alvará, intime-se a parte autora a agendar procedimento, bem 

como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) 

dias, após a realização. Com a juntada da nota fiscal relativa à última 

contratação direta, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 

5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo 

prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros 

pedidos, concluso o processo para sentença. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 20 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003397-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA OLIVEIRA FIUZA (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: 

1003397-29.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDNA OLIVEIRA FIUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos em correição, Tendo em vista o não cumprimento da decisão 

concessiva da tutela provisória de urgência (Id 13569080) e que o(s) 

réu(s) também não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a 

obrigação requerida neste processo, entendo necessário o bloqueio e 

sequestro de verbas públicas. A parte autora requereu o bloqueio e 

sequestro de verba pública necessária para custear o fornecimento do 

PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RESTAURAÇÃO DO MANGUITO 

ROTADOR DO OMBRO DIREITO, bem como juntou o orçamento (Id 

15322284 e Id 15322503). Diante do exposto, defiro o sequestro do 

numerário em face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 35.800,00 

(trinta e cinco mil e oitocentos reais) para o custeio do procedimento 

cirúrgico da parte requerente EDNA OLIVEIRA FIUZA. 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 menor 

orçamento, conforme indicado pela parte autora. Expedido o alvará, 

intime-se a parte autora a agendar procedimento, bem como para que 

apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a 

realização. Com a juntada da nota fiscal relativa à última contratação 

direta, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo 

de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros pedidos, 

concluso o processo para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 20 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006225-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE MELO (REQUERENTE)

WILLIAN RUIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006225-95.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DE 

MELO REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos em Correição, Trata-se da ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Maria das Graças de Melo em face de Banco Safra 

S.A e Banco ITAU BMG Consignados S.A, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 18/02/2019, às 07h40min 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 é portadora dos benefícios 

previdenciários qualificado pela Pensão por Morte. Afirma que está sendo 

descontado mensalmente de seus proventos previdenciários a importância 

de R$85,64(oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), em 

relação ao suposto consignado com a requerida Banco BMG, no valor de 

R$3.011,25(três mil, onze reais e vinte e cinco centavos). Aponta também 

a existência de outro suposto consignado realizado com o Banco Safra, 

no valor de R$4.893,08(quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e oito 

centavos), descontados mensalmente de seu benefício à importância de 

R$131,13(cento e trinta e um reais e treze centavos). Relata que foi 
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descontado de seu benefício o valor de R$1.284,60(um mil, duzentos e 

oitenta e quatro reais e sessenta centavos) o que equivale 15(quinze) 

parcelas em relação ao Banco BMG, bem como a importância de 

R$262,26(duzentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos) o que 

equivale 02(dois) parcelas no valor de R$131,13(cento e trinta e um reais 

e treze centavos) em relação ao Banco Safra. A autora afirma que não 

possui qualquer vinculo contratual com as requeridas. Também, aduz que 

entrou em contato com as demandadas através do Procon desta Comarca, 

solicitaram o cancelamento dos descontos, mas não obtivera êxito. Por 

fim, a autora aponta que não recebeu os valores estipulados nos 

consignados e requer através da antecipação de tutela de urgência, que 

as requeridas cessem os descontos de seu benefício previdenciário, até o 

deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Protocolo de Reclamação do 

Procon(id. n°15289745), Extrato do benefício previdenciário (id. 

n°15289754), Cédula de Crédito Banco Safra(id. n°15289762), Crédito 

Consignado Banco Safra (id. n°15289762) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, verifico que o 

suposto consignado em relação ao Banco Safra deu início em 13/06/2018, 

na importância de R$4.893,08(quatro mil, oitocentos e noventa e três reais 

e oito centavos), em 72 vezes no valor de R$131,13(cento e trinta e um 

reais e treze centavos). Consigo que a autora teria efetuado anteriormente 

o consignado com o Banco Safra em 09/05/2018, no valor de 

R$4.445,32(quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e 

dois centavos), inclusive, adimpliu integralmente na data de 13/06/2018, 

conforme extrato de consignação em pagamento. Cabe ressaltar que a 

emissão da cédula de crédito do Banco Safra ocorreu em 13/06/2018, 

tendo, inclusive, assinado supostamente pela autora, pois a semelhança 

da assinatura, comparado com a assinatura do Registro Geral e também 

da declaração de desconhecimento de débito, é indubitavelmente idêntica. 

Por outro lado, analisado o extrato bancário da autora, consigno que o 

valor dos consignados não foram depositados em sua conta bancária, o 

que poderá ser presumido, neste momento, a ilegalidade da relação 

contratual com as requeridas. Cabe dizer que o consignado com o banco 

ITAU BMG ocorreu em meados do ano de 2015 e também não costa o 

recebimento do valor na importância de R$3.011,25(...). O extrato da 

previdência social apontou outros consignados que não foram 

impugnados pela autora, onde, presume-se serem todos válidos, conforme 

demonstrativo do evento n°15289750. No caso, a afirmação da autora de 

ausência de relação contratual, ao menos não deve prosperar, pois como 

dito alhures, a autora possui outros consignados com os mesmos 

demandados desta ação. Não obstante, em relação a ausência de 

depósito em sua conta bancária dos consignados discutidos nestes autos, 

a princípio, dá suporte para deferir a abstenção das requeridas de 

procederem os descontos em sua folha de pagamento, mesmo 

considerando que um dos consignados foi assinado pela requerida. O 

dano irreparável ou de difícil reparação que pode ser causado caso a 

tutela seja concedida ao final é patente, principalmente se restar 

comprovada a inexistência da dívida. Nesse sentido, a jurisprudência 

dominante colaciona o seguinte entendimento, in verbis: Agravo de 

Instrumento. Tutela antecipada - Ação declaratoria de inexistência de 

débito, cumulada com restituição em dobro e indenização por danos 

morais - Tutela deferida para o fim de o réu se abster de lançar débitos na 

folha de proventos de seguridade social da autora, a título de empréstimo 

consignado Pretensão da autora fundada na versão de que não contratou 

o empréstimo - Prova documental a cargo do réu, não trazida como início 

de prova ao recurso interposto para a revogação da tutela - Autora que 

junta extrato desua conta-corrente da época do empréstimo, como prova 

de não ter sido beneficiada com o capital emprestado - Indícios de fraude 

contra o réu praticada por terceiros, para a qual a autora não concorreu, 

salvo se estiver tergiversando com a verdade e demandando de mã-fé - 

Recurso desprovido. 12ª Câmara de Direito Privado. Relator Cerqueira 

Leite. Comarca de Guaratinguetá/SP, data do Julgamento 28/11/2007. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANTIDA. A afirmação do 

autor de que foi vítima de empréstimo fraudulento, ao menos em princípio, 

dá suporte à pretensão de ver deferido o pedido de antecipação de tutela 

para que cessem os descontos, pois presente o perigo de dano 

irreparável e de difícil reparação. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70070223003, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado 

em 24/11/2016). 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 de acordo com os seguintes itens: a) DETERMINO que a 

requerida Banco BMG suspenda as cobranças mensais no valor de 

R$85,64(oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), do número 

do benefício n°075.685.857-7, Agência n°220359, Banco Bradesco, sob 

pena de multa inicial que fixo em R$100,00(cem reais) para cada cobrança 

até o delimite de R$3.000,00(três mil reais). b) DETERMINO que a requerida 

BANCO SAFRA suspenda as cobranças mensais no valor de 

R$131,13(cento e trinta e um reais e treze centavos), do benefício 

n°075.685.857-7, agência n°220359, Banco Bradesco, sob pena de multa 

inicial que fixo em R$100,00(cem reais) para cada cobrança até o limite de 

R$3.000,00(três mil reais). Serve a presente decisão de carta/mandado de 

citação e intimação. Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado (a) 

para a audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. 

Primavera do Leste-MT, 20 de setembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002785-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANDERWS ANTONIO ARAUJO BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002785-91.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANDERWS ANTONIO ARAUJO 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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 Anderws Antonio Araújo Barbosa em face de Banco 

Bradesco Cartões S.A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. 

Alega na petição inicial que o requerente foi impedido de adquirir crédito 

em determinado estabelecimento comercial, em virtude da restrição 

cadastral em seu nome no valor de R$555,89(quinhentos e cinquenta e 

cinco reais e oitenta e nove centavos), com vencimento em 10/09/2015. 

Afirma que entrou em contato com a requerida para excluir a negativação, 

mas não obtivera êxito. No entanto, o autor relata que desconhece a 

restrição em seu nome bem como não possui qualquer vinculo jurídico com 

a requerida. Por fim, o autor requer a imediata exclusão da restrição em 

seu nome, até deslinde final desta ação. É o relato. Decido. 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. 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 
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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. 

Declaro a conexão entre os autos 1002785-91.2018.8.11.0037, 

1002789-76.2018.8.11.0037 e 1002788-46.2018.8.11.0037, visto que trata 

de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Primavera do Leste-MT, 20 de 

setembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006209-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENORA PEREIRA DE ARUJO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006209-44.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VALDENORA PEREIRA DE 

ARUJO LOPES REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição, Trata-se de Ação 

Ordinária de obrigação de fazer com tutela de urgência proposta por 

VALDENORA PEREIRA DE ARAÚJO, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão de tutela de 

urgência, para que os requeridos adotem as providências necessárias 

para o fornecimento de uma CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO. Relata a 

parte autora, que é portadora de LUMBAGO COM CIÁTICA e HÉRNIA 

DISCAL (CID M 54.4 e 50.1) necessitando da consulta solicitada para 

verificação do melhor tratamento. Aduz que não possui recursos 

financeiros suficientes para arcar com os custos do consulta. E ainda 

que, procurou o Sistema Único de Saúde de Primavera do Leste para 

realizar o tratamento (Ofício nº182 da Defensoria Pública – ID 15273573) e 

que, em resposta, o Município informou que o procedimento foi solicitado 

para o Estado com o número de solicitação 238296250 permanecendo o 

agendamento em fila de espera estadual. Foi realizado parecer técnico 

pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico – nº 1720/2018, que apresentou as 

seguintes conclusões: 1- Quanto à doença alegada: a presença do 

agravo resta comprovada por relatório médico e cópias de exames 

complementares anexas aos autos, trata-se de avaliação eletiva, que 

pode inclusive ser realizada por ortopedista subespecialista em coluna. b) 

Quanto ao pedido: Pertinente e disponível no SUS em Cuiabá-MT nos 

Hospitais Geral e São Benedito de Cuiabá. c) Quanto à urgência do 

procedimento: Eletiva É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa 

está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a 

Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 

2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não 

é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (...) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) Desta 

forma, a probabilidade do direito buscado está demonstrada pelos 

documentos que instruem a petição inicial, em especial pelo Relatório 

Médico, subscrito pelo Dr Fabio Viana Pereira Belo, ortopedista, CRM/MT 

4072 (Id 15273573) e pelo protocolo de entrada, onde se verifica a 

necessidade da consulta solicitada. No que diz respeito ao perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo tempo mínimo 

legal de trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a sentença for 

favorável à parte requerente, esta já poderá ter a sua condição agravada, 

talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 

AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de: 

disponibilizar para VALDENORA PEREIRA DE ARAÚJO (qualificado na 

petição inicial) o fornecimento de uma CONSULTA COM 

NEUROCIRURGIÃO, no prazo de 15 (quinze) dias ou, no mesmo prazo, 

indique(m) data próxima para a realização. Advirto que o não cumprimento 

da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à 

satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de 

verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir 

transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA 

DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de 

liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento 

pode resultar à parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o 

caso dos autos, em que a necessidade e a urgência do tratamento 

postulado restou devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer destas entidades 

têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora 

Ministra Eliana Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade 

de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à 

entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à 

coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da 

publicação no DJE 20/03/2014. Consigno que a obrigação de fazer fica 

limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS, no âmbito estadual, por carta precatória, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Primavera do 

Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 
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disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário 

Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, 

por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. 

Deixo de designar audiência de conciliação, porque incongruente com a 

marcha processual resultante da medida antecipatória da tutela ora 

deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é 

de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 20 de setembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002786-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERWS ANTONIO ARAUJO BARBOSA (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002786-76.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANDERWS ANTONIO ARAUJO 

BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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 Anderws Antonio Araújo Barbosa em face 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Redesigne-se audiência na Tentativa 

de Conciliação, 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 arguidas 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 virtude da restrição cadastral em seu nome 

no valor de R$39,74(trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), com 

vencimento em 17/04/2013. Afirma que entrou em contato com a requerida 

para excluir a negativação, mas não obtivera êxito. No entanto, o autor 

relata que desconhece a restrição em seu nome. Por fim, o autor requer a 

imediata exclusão da restrição em seu nome, até deslinde final desta ação. 

É o relato. Decido. 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. 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. Declaro a conexão entre os autos 

1 0 0 2 7 8 5 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 ,  1 0 0 2 7 8 9 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1002788-46.2018.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

atos processuais. Primavera do Leste-MT, 20 de setembro de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002788-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERWS ANTONIO ARAUJO BARBOSA (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002788-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANDERWS ANTONIO ARAUJO 

BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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 Anderws Antonio Araújo Barbosa em face 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Redesigne-se audiência na Tentativa 

de Conciliação, 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 arguidas 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 virtude da restrição cadastral em seu nome 

no valor de R$10,79(dez reais e setenta e nove centavos), com 

vencimento em 20/05/2013. Afirma que entrou em contato com a requerida 

para excluir a negativação, mas não obtivera êxito. No entanto, o autor 

relata que desconhece a restrição em seu nome. Por fim, o autor requer a 

imediata exclusão da restrição em seu nome, até o deslinde final desta 

ação. É o relato. Decido. 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. 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 
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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. 

Declaro a conexão entre os autos 1002785-91.2018.8.11.0037, 

1002786-76.2018.8.11.0037 e 1002788-46.2018.8.11.0037, visto que trata 

de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Primavera do Leste-MT, 20 de 

setembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002772-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JUVENAL PORFIRIO DE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002772-92.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JUVENAL PORFIRIO DE 

ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. 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 Juvenal Porfirio de Alves 

em face de Telefônica Brasil S/A, pelos fatos e fundamentos narrados na 

exordial. Redesigne-se audiência na Tentativa de Conciliação, 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 arguidas 

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 virtude da restrição 

cadastral em seu nome no valor de R$259,60(duzentos e cinquenta e 

nove reais e sessenta centavos), com vencimento em 21/10/2016. Afirma 

que entrou em contato com a requerida para excluir a negativação, mas 

não obtivera êxito. No entanto, o autor relata que desconhece a restrição 

em seu nome. Por fim, o autor requer a imediata exclusão da restrição em 

seu nome, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. 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. 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, 

sob poena 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, 20 de 

setembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204751 Nr: 1698-20.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZISLAEL SILVINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:OAB-MT 17.950-A

 Autos código 204751

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de ZISLAEL SILVINO DE SOUZA dando-o como incursos nas penas do art. 

157, § 2º inciso I do Código Penal.

Aduz que no dia 07 de março de 2018, por volta das 16:43 horas, no 

escritório denominado Gaviões Transportes, localizada na Rua Davi Riva, 

número 415, Bairro Jardim Riva, nesta cidade e comarca, teria o 

denunciado, mediante violência e grave ameaça, exercida pelo uso de 

arma de fogo, subtraído para si ou para outrem, coisa alheia móvel, 

consistente em uma bolsa contendo R$ 95.000,00 e um aparelho celular 

IPHONE pertencentes às vítimas Neuza Pieniz e Ana Flavia Pieniz Pawlima 

(fls. 4/5).

A denúncia foi recebida em 05 de abril de 2018 (fl. 36), o réu foi 

regularmente citado (fl. 40) e apresentou resposta à acusação (fl. 45).

Durante a instrução e julgamento, foram ouvidas três testemunhas comuns 

e procedido o interrogatório do réu (fls. 66/69).

Em seguida, o Ministério Público apresentou suas alegações finais, 

oportunidade em que pugnou pela procedência do pedido, com a 

condenação do acusado nos termos da peça acusatória (fls. 72/89), 

enquanto a defesa pugnou pela desclassificação para o crime de roubo 

simples, absolvição quanto ao concurso formal e em caso de condenação 

a aplicação da pena no mínimo legal (fls. 94/103).

É o relato. Decido.

Trata-se de ação penal movida em desfavor de ZISLAEL SOILVINO DE 

SOUZA pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I do 

Código Penal.

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de prisão em 

flagrante de fls. 7/20 e boletim de ocorrência de fls. 21/22.

De igual forma, a autoria delitiva também restou devidamente comprovada, 

conforme se observa por meio dos depoimentos das testemunhas e 

principalmente por meio da confissão do acusado sob o crivo do 

contraditório, conforme registrado pelo sistema audiovisual constante à fl. 

69.

 O Policial Militar Cleomar de Oliveira Ribas narrou de forma detalhada as 

diligencias que culminaram na prisão do acusado nos seguintes termos:

Recebemos uma informação de que um escritório localizado no escritório 

Jardim Riva havia sido roubado e que nesse roubo além do valor em 

dinheiro ele teria levado um celular que a vitima estava conseguindo 
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rastreá-lo o qual nos deu a direção para o Bairro Primavera 3; diversas 

guarnições se deslocaram até o local porem o celular não dava a 

localização exata; nos começamos a fazer diligencias pelo local e 

passado em frente uma residência foi encontrada uma motocicleta com as 

mesmas características da que foi vista no roubo; nos fomos verificar 

essa moto que estava num pátio dessa residência e ela ainda estava com 

o motor quente e no momento não havia ninguém na residência e logo em 

seguida veio uma senhora que se identificou como proprietária da 

residência; após fizemos buscas dentro a residência e embaixo do sofá 

foi encontrada a bolsa feminina e dentro estava o valor que havia sido 

roubado; a vitima estava com a gente próximo e ao chegar em seguida ela 

reconheceu como sendo dela o valor e a bolsa; suspeitando que o 

acusado poderia estar nas redondezas nós adentramos em algumas 

residência vizinhas e localizamos o acusado escondido embaixo do sofá e 

no ato ele confessou que agiu sozinho (CD fl. 69).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha PM Silas Costa de 

oliveira, conforme vê por meio do registro audiovisual de fl. 69.

A informante Maria das Dores Santana nada esclareceu sobre a conduta 

imputada ao acusado, aduzindo apenas que a bolsa foi encontrada 

embaixo de um sofá em sua casa e que Zislael apenas estava hospedado 

em sua casa (CD fl. 69).

Durante sua oitiva em Juízo o acusado confessou a prática do crime que 

lhe é imputado, afirmou que praticou o delito porque estava passando por 

muitas dificuldades financeiras, que a arma usada era de brinquedo, 

destruiu o celular e o dinheiro foi recuperado.

Como se vê, a confissão do réu encontra-se em consonância com os 

depoimentos prestados pelas vítimas e testemunha, de forma que a 

condenação do mesmo é medida que se impõe.

Quanto à exclusão da qualificadora do emprego de arma de fogo 

suscitada pela defesa, tenho que não merece acolhimento, pois embora 

não tenha sido apreendida, o reconhecimento desta causa de aumento 

não depende exclusivamente de sua apreensão, podendo ser aferido 

mediante outros elementos de convicção idôneos.

No presente caso, embora não tenham sido ouvidas em Juízo, durante 

suas oitivas na fase inquisitiva as vítimas foram enfáticas em afirmar que 

o acusado quando entrou sacou a arma da cintura e ordenou que 

entregasse a bolsa.

Além disso, o próprio réu quando ouvido em Juízo afirmou que embora 

estivesse utilizando arma de brinquedo, as vítimas acreditaram que era 

verdadeira e que ficaram bastante assustadas durante o roubo.

Note-se que tais circunstâncias dispensam a apreensão da mesma para 

os fins de aferir sua potencialidade lesiva, pois por meio dos depoimentos 

supra, restou evidenciado o poder intimidatório e o pavor que esta 

despertou durante a conduta delitiva realizada pelo acusado.

Pontuo ainda, que de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, 

ainda que a arma empregada seja ineficaz, a majorante prevista no artigo 

157, § 2º, I deve ser aplicada, já que as vítimas tiveram de qualquer forma 

suprimidas sua capacidade de resistência.

Nesse sentido:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE 

CIRCUNSTANCIADO (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –1. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA 

SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGENTE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA - 

IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - 2. 

ALTERNATIVAMENTE PRETENDIDO O DECOTE DA MAJORANTE DO 

EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUTORIA E 

MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - PRESCINDIBILIDADE DA 

APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE - 

EFETIVO EMPREGO ATESTADO PELA VÍTIMA – APELO DESPROVIDO EM 

CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. A inimputabilidade ou 

semi-imputabilidade do agente pressupõe prova técnica hábil à sua 

comprovação, mormente, se os demais elementos de convicção 

existentes nos autos dão conta de que o imputado possuía capacidade de 

entender a ilicitude do ato por ele perpetrado. 2. Restando comprovadas a 

materialidade e autoria do delito, esta última através do seguro 

reconhecimento operado pela vítima, em harmonia com as demais provas, 

é de rigor a manutenção do édito condenatório. Pela teoria subjetiva, 

dispensa-se a apreensão/pericia na arma para fins de aferir sua 

potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de 

aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta 

desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo a 

possibilidade de reação. (TJMT, Ap 161400/2014, DES. RONDON BASSIL 

DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2016, 

Publicado no DJE 02/03/2016).

DO CONCURSO FORMAL

No que diz respeito ao pedido formulado pela Defesa visando a exclusão 

do concurso formal de crimes, razão lhe assiste.

Analisando os autos, observa-se que conquanto Neuza e Ana Flavia 

tenham sofrido diretamente a violência da ação delitiva, não há nos autos 

prova documental ou testemunhal apta a indicar que a conduta perpetrada 

pelo acusado atingiu o patrimônio pessoal de cada uma delas, pois 

conforme se vê dos depoimentos por elas prestados às fls. 12 e 15, 

Zislael ordenou que Neuza lhe entregasse a bolsa, a qual continha o 

dinheiro, bem como o aparelho celular.

Ademais, o próprio réu durante sua oitiva em Juízo disse que tanto o 

dinheiro quanto o celular estavam dentro da bolsa carregada por Neuza.

A esse respeito o Tribunal de Justiça Estadual vem decidindo da seguinte 

forma:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE 

PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO POR TER SUBTRAÍDO PATRIMÔNIO 

DE UMA PESSOA; COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – 

AMEAÇAS DIRIGIDAS A DUAS PESSOAS – SUBTRAÇÃO DE APARELHO 

CELULAR PERTENCENTE A UMA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE LESÃO A 

PATRIMÔNIOS DIVERSOS – JULGADOS DO STF – PARECER DA PGJ – 

LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO TJMT – CONCURSO FORMAL 

AFASTADO – COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA – 

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PREPONDERÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ 

– ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – REGIME INICIAL 

FECHADO – MAUS ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E 

REPRIMENDA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – JULGADO DO STJ – 

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.A 

aplicação da regra do concurso formal entre crimes de roubos (CP, art. 

70) não se afigura pertinente, se inexistiu lesão ao patrimônio de vítimas 

diversas (STF, HC nº 103.887/MG; HC nº 91.615/RS; HC nº 96787/RS). “Se 

o agente emprega grave ameaça ou violência contra duas pessoas, mas 

subtrai objeto de só uma, há crime único, porquanto apenas um patrimônio 

foi lesado.” (ESTEFAM, André. Direito Penal 2 – Parte Especial. 2ª ed., São 

Paulo: Saraiva, 2012, p. 419) A reincidência específica prepondera sobre 

a confissão espontânea. (STJ, HC nº 367.753/SP; TJMT, Ap nº 

88634/2017; Ap nº 100668/2017)O regime inicial fechado deve ser 

fechado diante dos maus antecedentes, da reincidência específica e da 

reprimenda superior a 4 (quatro) anos. (STJ, HC nº 284.307/SP) (TJMT, Ap 

115757/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Desta forma, considerando que o roubo em comento atingiu somente o 

patrimônio de Neuza, não há que se falar em concurso formal de crimes.

Sendo assim, amplamente demonstrado que no dia 07 de março de 2018, 

por volta das 16:43 horas, no escritório denominado Gaviões Transportes, 

localizada na Rua Davi Riva, número 415, Bairro Jardim Riva, nesta cidade 

e comarca, o denunciado, mediante violência e grave ameaça, exercida 

pelo uso de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia 

móvel, consistente em uma bolsa contendo R$ 95.000,00 e um aparelho 

celular IPHONE pertencentes às vítimas Neuza Pieniz e Ana Flavia Pieniz 

Pawlima.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu ZISLAEL 

SILVINO DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos, às penas do art. 

157, § 2º, I do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de 

quatro a dez anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando 

as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis 

para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 4 

anos de reclusão.

Deixo de atenuar a pena em razão da confissão vez que fixada no mínimo 

legal.

Aumento a pena em 1/3, vez que o delito foi cometido com emprego de 

arma de fogo contra as vítimas, sendo que referido objeto foi capaz de 

retirar o poder de resistência destas, mormente porque cumpriram a ordem 

emanada pelo acusado consistente em entregar a bolsa contendo o 

dinheiro e o celular, de forma que a qualificadora descrita no artigo 157, § 

2º, I deve ser considerada no caso concreto (Súmula 443 do STJ).
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 Assim, perfaz um total de 5 anos e 4 meses de reclusão, pena esta que 

torno definitiva.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, 

§ 2º, “b”).

Incabível à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.

Deixo de condenar o réu à pena de multa, pagamento das custas e 

despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.

Prosseguindo, conforme se verifica acima, o réu foi condenado para 

cumprir sua pena no regime inicial semiaberto, razão pela qual, por 

celeridade e economia processual passo a fixar as seguintes condições 

para ingresso imediato no referido regime:

1. Comprovação em 30 dias de exercício de atividade lícita;

2. Uso de tornozeleira eletrônica;

3. Saída para o trabalho às 06:00 horas e retorno às 20:00 horas, nos dias 

úteis e sábados, permanecendo em sua residência, durante o repouso 

noturno e integralmente nos dias de folga;

4. Não sair da comarca sem prévia autorização judicial.

5. Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, até o dia 10 de 

cada mês;

Forme-se o respectivo executivo de pena, bem como proceda-se cálculo 

de liquidação de pena.

Expeça-se alvará de soltura, que deverá ser cumprido após a colocação 

da tornozeleira eletrônica pelo Sistema Penitenciário, sendo que em caso 

de indisponibilidade, firmação de compromisso de comparecer na cadeia 

pública para tanto, tão logo seja notificado.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e se arquivem os autos, 

com as baixas necessárias.

Primavera do Leste, 29 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 186546 Nr: 2267-55.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE SÁ BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 S E N T E N Ç A

 Vistos, etc.

 O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de CARLOS 

HENRIQUE DE SÁ BERNARDO, dando-o como incurso nas penas do art. 

16, inciso I, da Lei n. 10.826/2003.

Aduz que, no dia 20 de março de 2017, por volta das 13h40min, nesta 

cidade e comarca, o denunciado possuía consigo, bem como transportava 

arma de fogo com numeração raspada e munições de uso permitido, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Laudo pericial realizado ás fls. 25/33.

Em seguida, a denúncia foi recebida em 15/05/2017.

 Posteriormente, o réu foi citado (fl. 49), e apresentou resposta à 

acusação à fls. 52/54.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foi ouvida uma testemunha 

comum e realizado o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do 

acusado nos termos da denúncia, e a defesa, por sua vez, pleiteou sua 

absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, o 

reconhecimento da atenuante da menoridade substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos.

 É o relato. Decido.

 Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público em face de Carlos 

Henrique de Sá Bernardo, pela prática do crime previsto no art. 16, inciso I, 

da Lei 10.826/2003.

A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante de fls. 7, 

termo de exibição e apreensão de fl. 10, e do laudo pericial de fls. 25/33, 

que atestou bom estado de conservação, aptidão da arma para realizar 

disparos e que o numero de série encontrava-se suprimido por lixamento.

A autoria, apesar da negativa do acusado nesta data, restou comprovada 

pela prova testemunhal, bem como pelas circunstâncias como ocorreu sua 

prisão.

Os policiais militares ouvidos durante a fase investigatória foram 

categóricos em afirmar que os réu estava trafegando de moto com o rosto 

coberto e com ele se encontrava o revólver calibre .38 da Marca Rossi 

com 06 (seis) munições e que ambas armas se encontravam com a 

numeração raspada e que, em entrevista com os mesmos, um deles disse 

que faria o roubo ao Mercado Econômico e o outro que iria matar um 

desafeto (fls. 9 e 11).

Nesta data, a testemunha Nei Elson Martins Lopes disse que as armas 

eram suas, que o réu pediu elas ao mesmo, a fim de que cometesse um 

homicídio de um desafeto, que Nei iria receber um dinheiro pela locação 

das armas e que o réu sabia que as armas estavam sendo transportadas 

na moto com ele.

 Ouvido em juízo, o réu negou que estava com a arma e disse que não 

sabia que Nei Elson estava com as mesmas.

Pois bem, analisando as provas colhidas, verifica-se que a versão dada 

pelo réu nesta data está em total dissonância com as demais provas dos 

autos, especialmente a apreensão das armas de fogo objeto da presente, 

assim com a inquirição dos policiais na fase investigatória, a confissão 

extrajudicial do réu e a oitiva da testemunha Nei Elson Martins Lopes e a 

evidente falta de coerência do interrogatório judicial do réu.

O réu aduziu confirmou nesta oportunidade que solicitou as armas a Nei, a 

fim de matar terceira pessoa com quem tinha contenda, que conheceu Nei 

naquele mesmo dia dia e que iria passar na frente da casa da suposta 

vítima com capuzes, tão somente para intimidá-lo.

Ora, se conheceu a testemunha naquela data tão somente para o fim de 

que ela lhe fornecesse as armas, se foi busca-la em sua residência e se 

estava transportando ela numa moto, obviamente tinha conhecimento de 

que as armas ali estavam e realizou, conscientemente, o transporte das 

mesmas.

Apesar de negar os fatos em juízo, a versão apresentada pelos policiais 

que efetuaram a prisão em flagrante do réu foram coerentes e firmes, 

além das circunstâncias em que esta ocorreu.

 Ademais, o acusado não logrou êxito em demonstrar em Juízo nenhuma 

razão plausível para estes acusá-lo injustamente, bem como qualquer 

circunstância diversa da contida na denúncia.

Sendo assim, amplamente demonstrado que no dia 20 de março de 2017, 

por volta das 13h40min, nesta cidade e comarca, o denunciado 

transportava arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, para condenar o réu 

CARLOS HENRIQUE DE SÁ BERNARDO, devidamente qualificada nos 

autos, às penas do art. 16, inciso I, da Lei 10.826/03.

Passo à dosimetria da pena.

As penas previstas para este crime são de reclusão, de 3 a 6 anos de 

reclusão, e multa.

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à 

análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. A conduta do réu é 

reprovável, mas não de modo tal que justifique a elevação da pena em 

razão da sua culpabilidade. Não há informações de que possua maus 

antecedentes, assim entendidos como a existência de condenação 

criminal transitada em julgado que não se amolde aos requisitos para a 

caracterização da reincidência. Não existem elementos para aferir a 

conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime é 

desfavorável, já que o réu confirmou que iria utilizar as armar apreendidas 

para a prática do homicídio de um desafeto. Da mesma forma, as 

circunstâncias do crime são de grande reprovação, pois solicitou a um 

menor de idade que lhe fornecesse as armas, com quem as transportou, 

bem como se cuida de transporte de duas armas. As consequências não 

são graves, porque ambas armas foram apreendidas. Não há que se falar 

do comportamento da vítima.

Considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis 

ao sentenciado, fixo a pena base em fixo a pena base em 3 anos de 

reclusão.

2ª FASE.

Atenuo a pena em 9 meses, em decorrência da confissão extrajudicial do 

réu e de seu menoridade à época dos fato (CP, art. 65, I e III, “d”).

 3ª FASE

Não existem causas de aumento ou redução de pena.

PENA TOTOL

Assim, perfaz-se o total de 3 anos e 3 meses de reclusão, pena esta que 
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torno definitiva.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do 

art. 33, § 2º, c, do CP.

Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas 

na forma do art. 46 do CP e prestação pecuniária, no valor de dois salários 

mínimos, que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das 

Execuções Penais.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixo a 

pena de multa em 10 dias-multa, calculados à base de 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno o réu do pagamento das custas e despesas processuais.

Outrossim, encaminhem-se as armas e as munições apreendias ao 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizado, a fim de que sejam destruídas, nos 

termos do art. 25 da Lei n. 10.823/03.

Publicada em audiência, saem as partes devidamente intimadas

R. C.

Transitada em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados, 

comuniquem-se o INI e o TRE, expeçam-se guias de execução definitiva e 

se arquivem os autos, com as baixas necessárias.

Primavera do Leste, 6 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 213086 Nr: 5518-47.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A

 Código 213086

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/11/2018 às 13:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212316 Nr: 5142-61.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEIMERSON CLEIMAR CORADINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA NICOLINO 

- OAB:OAB/MT 12.900

 Autos código 212316

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 25.01.2019, às 14:30 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 119003 Nr: 1387-05.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE CHARLES NEISSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B, Mariane Andrade Mondadori - OAB:OAB-RS 

97.706

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 19 de setembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62343 Nr: 2071-66.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO FELIX DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT

 Código 62343

Defiro o pedido retro.

Assim, redesigno a sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 

01.03.2019 às 12:00 horas.

 Sem prejuízo, manifestem-se as partes quanto as testemunhas não 

localizadas, no prazo de 5 dias, sob pena de desistência.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 18 de setembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 68/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

 Considerando que a servidora Michele Oliva Zoldan, matrícula 32638, 

Gestora Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível, usufruirá folga 

compensatória nos dias 01 e 02/10/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Danila Trinade Jeppez Albanez Garcia 

(matrícula 21265) – Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível, nos dias 01 e 02/10/2018, 

durante o afastamento da titular.

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

 Sorriso/MT, 18 de setembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO N.º 02/2018-DF

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO - MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS E,

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer normas que visem à 

celeridade e eficiência, notadamente através da desburocratização e 

racionalização dos serviços judiciários, consoante disposto no art. 5.º, 

inc. LXXVIII, e 37, caput, ambos da CF/88, c/c art. 125, inciso II do CPC;

 CONSIDERANDO que a EC n.º 45/2004, ao acrescentar o inciso XIV ao 

art. 93 da CF/88, estabeleceu a possibilidade de delegação dos atos de 

administração e atos de mero expediente, sem caráter decisório;

CONSIDERANDO o artigo 203, §4°, do Código de Processo Civil;

CONSIDERANDO que na Seção 19, Capítulo 01 da CNGC/MT que trata sob 

as atribuições da Direção do Foro e nela não regulamenta os atos 

ordinatórios a serem cumpridos pelos gestores nos processos que lá 

tramitam;
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CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os atos ordinatórios a 

serem cumpridos pelos gestores nos processos que tramitam na Diretoria 

do Foro, ante a Seção 19, Capítulo 01 da CNGC, bem como da Seção 16, 

Capítulo VI da CNGC, que trata sob o cumprimento dos atos ordinatórios 

pelos gestores judiciários das varas cíveis;

CONSIDERANDO que a delegação de atos meramente ordinatórios permite 

ao juiz a concentração de esforços à elaboração de decisões/sentenças, 

precipuamente as mais complexas, otimizando a força de trabalho da 

unidade judiciária;

CONSIDERANDO a fundamentação jurídica que norteou os Provimentos 

53/2007, 54/2007 e 56/2007, ambos da CGJ;

CONSIDERANDO que a confecção de ofícios/mandados pressupõe mera 

conferência e reprodução, ainda que sintética, do conteúdo dos atos 

processuais preexistentes, diferentemente das decisões/sentenças, cuja 

hermenêutica/exegese de fatos/teses contrapostas são a essência do 

ato;

CONSIDERANDO que a própria CNGC/CGJ, especialmente no artigo 1.205 

e incisos que permite que o Gestor Judiciário assine expedientes 

(mandados, ofícios), desde que neles reporte a autorização do Juiz, cuja 

informação deverá constar, obrigatoriamente, no documento, com o 

número do respectivo ato autorizativo;

CONSIDERANDO que o Código de Processo Cível, artigo 152, inciso I, 

regulamenta, de forma expressa, a incumbência do gestor judicial para 

redigir, na forma legal, ofícios, constituindo retrabalho despiciendo a 

reanálise/assinatura do documento pelo magistrado;

CONSIDERANDO que a gestão judiciária do processo civil 

moderno/eficiente não só permite, como, também, exige do Gestor 

Judiciário/Gestor Geral a realização de atos meramente ordinatórios (art. 

203, § 4.º do CPC), dos quais não destoa a elaboração de 

ofícios/mandados, cujo conteúdo deve corresponder, exata e 

resumidamente, às decisões correlatas já prolatadas;

CONSIDERANDO que a delegação ora efetivada tem por escopo dinamizar 

a rotina da Central de Administração, fomentando a celeridade na 

comunicação/cumprimento dos atos processuais, meta estabelecida, 

inclusive, pelo Método Ordem, CGJ, CNJ e pela própria legislação 

supracitada; e

CONSIDERANDO que o Gestor Geral, Servidor Público de extrema 

confiança do Juiz, é competente e está apto a elaborar/assinar 

ofícios/mandados rotineiros.

CONSIDERANDO que o despacho que determina de cumprimento de 

Cartas Precatórias cujo ato deprecado consiste em citação, intimação e 

notificação não detém aspecto decisório, pois se trata de atividade 

meramente certificatória de regularidade formal da delegação externa de 

competência, atividade, aliás, irrecorrível;

 CONSIDERANDO que o despacho que determina a realização de 

providencia pela parte, em todas as hipóteses acima elencadas, não 

detém aspecto decisório, pois se trata de atividade meramente 

certificatória, atividade, aliás, irrecorrível;

 CONSIDERANDO que o despacho nos autos de Averiguação de 

Paternidade consiste no encaminhamento dos autos ao Centro Judicial de 

Solução de Conflitos e Cidadania, na forma do artigo 125, inciso IV do CPC, 

em face do regramento ínsito na Resolução 125/CNJ e da Resolução 

09/2012/TP/TJMT;

 CONSIDERANDO a possibilidade do reconhecimento da paternidade nos 

autos de Averiguação da Paternidade, nos termos do artigo 2º, § 3º da Lei 

8.560/1192.

CONSIDERANDO a possibilidade de negatória de paternidade nos autos de 

Averiguação de Paternidade;

CONSIDERANDO que o despacho nos autos de Suscitação de Dúvida 

consiste no preenchimento dos requisitos elencados no artigo 198 ss da 

Lei de Registro Publico nº 6.015/1973 e nas normas correlatadas na seção 

VII, Título IX, 2ª edição da CNGCE da e. CGJ/MT (atualizada em 

31/08/2018);

CONSIDERANDO o pedido de restituição de pagamento de guias de 

recolhimento das custas e taxas judicias, diligência do oficial de justiça 

face o recolhimento não utilizado, recolhimento indevido, em duplicidade ou 

a maior, regulamentado pela Instrução Normativa SCA nº 02/2011, 

atualizada em 02/08/2018;

CONSIDERANDO os pedidos de compensatória, licenças, atestados 

médicos, dos servidores;

CONSIDERANDO os pedidos de providencias que envolvam como 

interessados os servidores;

CONSIDERANDO o recebimento de expedientes via malote digital referente 

aos Cartórios Extrajudiciais sob a fiscalização da Central de Administração 

desta Comarca;

 RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer que os processos que tramitam na Diretoria do Foro 

devem ser impulsionados pela Gestora Geral, nos termos da Seção 19, 

Capítulo I e Seção 16, Capítulo VI da CNGC.

 Art. 2.º - Fica o Gestor Geral autorizado/incumbido de assinar os 

ofícios/mandados judiciais, exceto, mandados de liminar, alvarás em geral, 

ofícios endereçados a magistrados, ao Tribunal ou as demais autoridades 

constituídas (Art. 386 da CNGC/CGJ), e outras que, por disposição 

legal/regulamentar, sejam de competência exclusiva do magistrado, 

portanto insuscetível de delegação.

§ 1.º - Os ofícios endereçados aos departamentos do Poder Judiciário, 

bem como a outros órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo, em 

qualquer esfera, serão endereçados aos departamentos/seção 

responsável pelo recebimento e protocolo, e não necessariamente à 

autoridade referida, caso que incide a regra do caput.

Art. 3.º - Os ofícios/mandados que sejam de assinatura exclusiva do juiz e 

que não tenham sido elaborados pessoalmente, devem ser revisados pelo 

gestor, previamente a assinatura do juiz, com precisão e objetividade, na 

forma do Art. 386 da CNGC/CGJ e de acordo com o comando judicial 

correspondente.

Art. 4°. Nas precatórias, administrativas, em que o ato deprecado consista 

apenas em citação, intimação ou notificação, a Central de Administração 

deverá expedir de imediato cumprimento, sem necessidade de remeter os 

autos à conclusão, com a imediata devolução após o seu cumprimento 

integral.

 §1°. É vedado o imediato cumprimento de precatórias meramente 

intimatórias que não respeitem os requisitos do artigo 260 do Código de 

Processo Civil;

 §2º Não presentes os requisitos do artigo 260 do Código de Processo 

Civil, consubstanciado nos atos ordinatórios previstos no artigo 203, §4º 

do Código de Processo Civil, deverá a central de administração oficiar o 

juízo deprecante solicitando a regularização dos vícios da missiva, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução independente de 

cumprimento, nos termos do Capítulo II, Seção 7, da CNGC, mediante 

anotações e baixas legais, grafando nossas sinceras homenagens no 

ofício devolutório subscrito pelo (a/s) diligente gestor (a/s) judicial.

§3º Se a missiva ficar parada por mais de 30 (trinta) dias, tendo sido 

devidamente intimada a parte interessada para promover os atos e 

diligencias, após certificado o ocorrido, proceda a secretaria a devolução 

da carta mediante anotações e baixas legais, com as nossas homenagens 

de estilo.

 Art. 5º. As cartas precatórias cujo ato deprecado não seja meramente de 

citação, intimação ou notificação, deverão ser remetidas à conclusão.

Art. 6º. Os processos paralisados por mais de 30 (trinta) dias, por desídia 

da parte requerente, deverá a central de administração intimar a parte 

interessada pessoalmente para, em 48 (quarenta e oito) horas, dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção, consoante o disposto no artigo 

485, II, do Código de Processo Cível, agindo a Gestora Geral 

ordinariamente.

 Art. 7º. Nos processos de Averiguação de Paternidade os mesmos 

poderão ser encaminhados ao Centro Judicial de solução de Conflitos e 

Cidadania de Sorriso/MT para mediação no rito do Pai Presente, concitando 

a compreensão e dedicação das partes à mediação em tela, nos termos 

da Resolução 125 CNJ e Resolução 09/2012/TP/TJMT, ou notificar o 

suposto pai para que se manifeste acerca da paternidade que lhe é 

atribuída, devendo o termo de reconhecimento e negatória da paternidade 

acompanhar o mandado de notificação.

 § 1º. Restando a mediação frutífera, ou seja, havendo reconhecimento de 

paternidade, lavra-se o Termo de Reconhecimento, nos termos do artigo 

2º, §3º, da Lei 8.560/1992 e expedindo o necessário para averbação do 

nome do pai no assento de nascimento do infante.

§ 2º. Restando infrutífero o reconhecimento da paternidade sem a 

necessidade do exame de DNA, proceda-se com o necessário para a 

realização do exame de DNA, havendo concordância das partes.

 § 3º. Restando infrutífera a mediação, o reconhecimento da paternidade 

ou a realização do exame de DNA, encaminhe-se os autos à Promotoria de 

Justiça local, para fins do artigo 2º, § 4º, da Lei 8.560/92.

Art. 8º. Nos autos de Suscitação de Dúvida a Gestora deverá observar os 

requisitos exigidos no artigo 198 da Lei 6.015/1973 e nas normas 
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correlatas nos artigos 1.179 ao 1.181, da Seção VII, Título IX, 2ª edição da 

CNGCE da e. CGJ/MT (atualizada em 31/08/2018), impulsionando os autos 

a fim de dar cumprimento ao determinado na legislação vigente.

 § 1º. Cumprido todas as providências determinada no artigo 198 da Lei de 

Registro Público, dê-se vistas ao Ministério Público pelo prazo ordinário de 

10 (dez) dias (art. 1.182 CNGCE), após a conclusão mediante correta 

triagem para sentença, nos termos do artigo 202 da Lei de Registro 

Público.

Art. 9º. No caso de Suscitação de Dúvida Inversa a Gestora deverá 

observar os requisitos exigidos no artigo 198 da Lei 6.015/1973 e nas 

normas correlatas no artigo 1.188, da Seção VII, Título IX, 2ª edição da 

CNGCE da e. CGJ/MT (atualizada em 31/08/2018), impulsionando os autos 

a fim de dar cumprimento ao determinado na legislação vigente.

 § 1º. Cumprido todas as providências determinadas no artigo 198 da Lei 

de Registro Público, dê-se vistas ao Ministério Público pelo prazo ordinário 

de 10 (dez) dias (art. 1.182 CNGCE), após a conclusão mediante correta 

triagem para sentença, nos termos do artigo 202 da Lei de Registro 

Público.

Art. 10º. No Caso de Suscitação de Dúvida Registral a Gestora deverá 

observar os requisitos exigidos no artigo 198 da Lei 6.015/1973 e nas 

normas correlatas no artigo 1.189, da Seção VII, Título IX, 2ª edição da 

CNGCE da e. CGJ/MT (atualizada em 31/08/2018), impulsionando os autos 

a fim de dar cumprimento ao determinado na legislação vigente.

 § 1º. Cumprido todas as providências determinada no artigo 198 da Lei de 

Registro Público, dê-se vistas ao Ministério Público pelo prazo ordinário de 

10 (dez) dias (art. 1.182 CNGCE), após a conclusão mediante correta 

triagem para sentença, nos termos do artigo 202 da Lei de Registro 

Público.

Art. 11º. Nos pedidos de restituição quanto ao pagamento das custas e 

taxas judicias, diligência do Oficial de Justiça face o recolhimento não 

utilizado, recolhimento indevido, em duplicidade ou a maior, regulamentado 

pela Instrução Normativa SCA nº 02/2011, atualizada em 02/08/2018, 

deverá a Gestora Geral proceder nos termo da normativa, para posterior 

conclusão dos autos para analise do pedido.

 § 1º. Estando a documentação de acordo com as exigências supra 

descrita e após decisão do Juiz Diretor do Foro a Gestora Geral deverá 

providenciar o necessário para a devida restituição.

 Art. 12º. Estabelecer que os pedidos de compensatórias, licenças, 

atestados médicos e pedidos de providências dos servidores, devem ser 

impulsionados pela Gestora Geral nos termos da Seção 19, Capítulo 01 e 

Seção 16, Capítulo VI da CNGC.

 Art. 13º. Fica autorizado a Gestora Geral a enviar via malote digital, 

independente de despacho, todo expediente recebido da CCJ e do E. TJMT 

que envolva matéria das Serventias Extrajudiciais, para que os mesmos 

tomem conhecimento e providenciem o necessário.

 Art. 14º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua 

publicação no DJE, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Presidência do Sodalício deste Estado, bem como afixando-se cópia no 

átrio do Fórum para conhecimento de todos.

Sorriso/MT, 13 de setembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz Diretor do Foro

Edital

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 07/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Anderson Candiotto – Juiz de Direito 

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.

Considerando que a resposta correta da questão de Processo Civil de n.º 

40 é a letra "A";

 RESOLVE,

 RETIFICAR o Edital n.º 05/2018-DF, de 17/08/2018, disponibilizado no DJE 

10340 em 18/09/2018, publicado em 19/09/2018, para constar:

A resposta correta da questão de n.º 40 é a letra A.

Sorriso/MT, 20 de setembro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153449 Nr: 5609-02.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON PIAZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA 

VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - 

OAB:15.031-E

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLA 

ALEXANDRA GUERRA, para devolução dos autos nº 

5609-02.2016.811.0040, Protocolo 153449, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145150 Nr: 1502-12.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDIO BARDINI, CARLOS TAVARES DE MIRANDA, 

IVANDRÉ GARCIA SALES, JURACI CARLOS CAMICIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Nesse esteira, acolho a alegação do embargante para determinar que a 

produção probatória relativamente aos encargos ilegais e abusivos recaia 

única e exclusivamente em relação ao título objeto da ação principal, isto é, 

Cédula de Crédito Bancário nº B40633297-3, julgando desde logo extinto 

todos os demais pedidos de revisão quanto à outros títulos, inclusive, a 

CPR B20635697-6, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VI do 

CPC.Com fundamento no princípio da causalidade, condeno os 

embargantes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais), na forma do art. 80, § 8º do CPC, sem 

prejuízo da fixação de novo percentual ao final do processo, se for o 

caso.No mais, isto é, com relação à lide remanescente, estando as partes 

devidamente representadas, presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, declaro o processo saneado.Desde já, em 

cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual CPC, anoto que a prova 

deverá recair os encargos apontados como ilegais/abusivos pelos 

embargantes no tocante à CCB B40633297-3 (objeto da execução 

principal), sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas partes 

no prazo de 15 (quinze) dias. Já os meios de prova admitidos em serão o 

documental e o pericial.Nos termos do art. 357, III do NCPC, o ônus da 

prova observará a regra inserta no art. 373 do NCPC, face a 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na espécie. 

Intimem-se os embargantes para, no prazo acima assinalado, informarem 

se pretendem a produção de prova pericial, cujo custo dos honorários às 

eles competirão, sob pena de preclusão.Às providências.Sorriso/MT, 19 

de Setembro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57308 Nr: 1136-80.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONISIO ERI BUFFON, DECIO BUFON - ESPOLIO, 

OSCAR JUAREZ NEGRÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10.133-MT, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - 

OAB:7561, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB/SP 211.648, TAUAN FIORIN GEBIN - OAB:24849/O

 Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS interpostos por DEONÍSIO ERI 

BUFFON E OUTROS, e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO para corrigir os 

erros materiais apontados, a fim de que passe a constar que os 

honorários advocatícios incidem sobre o valor da condenação, bem como 

a correção monetária terá incidência a partir da data do pagamento da 

cédula rural em questão, mantendo, no mais, a sentença 

inalterada.INTIMEM-SE as partes.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT., 18 de Setembro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116189 Nr: 7253-48.2014.811.0040

 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): SHIRLENE BATISTA ARAUJO DA COSTA ME, 

SHIRLENE BATISTA ARAUJO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTOVÃO SOARES 

CAVALCANTE NETO - OAB:44134, GUILHERME CALVO CAVALCANTE 

- OAB:45291

 Diante de todo exposto, RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

opostos, ACOLHENDO-OS EM PARTE, fazendo constar as deliberações 

acima, MANTENDO-SE, no mais, o decisum embargado em seus exatos 

termos.CUMPRA-SE.Às providências.Sorriso/MT, 18 de Setembro de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48107 Nr: 5032-05.2008.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE REMOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VITORIO ARAGÃO MOURA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - 

OAB:33.611/SC, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, QUANTO AO IMPULSIONAMENTO DE FLS. 142. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99169 Nr: 1777-63.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEISON FERMINO LAMERA, JÉSSICA KATHERINE 

LAMERA, NEUSA ZOLET LAMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERMINO LAMERA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI 

FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, deixo de emitir anuência/autorização para fins de homologação 

do acordo/transação firmado entre o inventariante e a empresa Comércio 

e Indústrias Brasileiras Coinbra S/A (Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A 

– LDC), perante o Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, o que, todavia, 

não vincula eventual decisão/sentença a ser proferida por aquele Juízo, 

dada a sua autonomia e independência funcional.Encaminhe-se cópia 

desta decisão ao Juízo da 2ª Vara Cível para conhecimento e providências 

que entender pertinentes.Intimem-se. Cumpra-se tudo o que restou acima 

determinado.Sorriso/MT, 19 de Setembro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139262 Nr: 10262-81.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDIO BARDINI, IVANDRÉ GARCIA SALES, 

JURACI JORGE CAMICIA, CARLOS TAVARES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO - OAB:, DIOGO LUIZ 

BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 Pelo exposto, recebo, todavia, deixo de dar provimento aos embargos de 

declaração apresentados e, sendo este flagrantemente protelatório, 

condeno os embargantes ao pagamento da multa de 1% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 1026, § 2º do NCPC.Cumpra-se o 

já determinado na decisão proferida proferida.Às providências.Sorriso/MT, 

19 de Setembro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi 

CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81924 Nr: 783-06.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENICE RAITER, PATRICIA RAITER, CRISTIANO RAITER, 

VALQUIRIA RAITER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ANGELO LUNARDELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 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 da averbação da penhora realizada sobre o imóvel objeto de 

hipoteca cedular.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 192824 Nr: 5725-37.2018.811.0040

 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: ANDRÉ CARNEIRO SILVA, ADMINISTRADOR JUDICIAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, REGIA MARIA RANIERI - OAB:73152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 REPUBLICANDO PARA ADMINISTRADOR JUDICIAL: Autos n. 

5725-37.2018.811.0040 - Código Apolo:192824.

 Vistos etc.

 Em se tratando-se de créditos trabalhistas, o i. colega que me antecedera 

– Exmo Dr. Érico de Almeida Duarte, vinha decidindo no sentido de que 

devem ser incluídos/retificados, de ofício e diretamente junto ao 

administrador judicial, nos termos do art. 6º, § 2º, da lei 11.101/05, 

independentemente de ordem judicial, devendo, contudo, serem extirpados 

tão somente valores a título de INSS, custas judiciais, honorários periciais 

e honorários advocatícios, eis que não são de titularidade do trabalhador. 

O nobre colega também vinha decidindo no sentido de afastar qualquer 

multa/encargo cujo termo seja posterior à data do pedido de recuperação 

judicial, vez que obstado pela legislação própria, consoante se infere do 

art. 6º, caput; c/c art. 9º, inc. II, da lei 11.101/05.

 Sendo assim, convém anotar que o entendimento acima continuará sendo 

aplicado por esta magistrada junto aos processos de habilitação de crédito 

trabalhista.

 Desta feita, INTIME-SE o Administrador Judicial a adotar a providência 

acima, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, descrevendo o valor/classificação da inclusão.

 Após, INTIME-SE o autor e a recuperanda a se manifestarem quanto à 

inclusão, também no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo insurgência e estando o montante já incluso no QGC, 

ARQUIVE-SE o presente incidente com as baixas e anotações de praxe. 

Caso contrário, concluso os autos para decisão.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 142681 Nr: 98-23.2016.811.0040

 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: INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA DIESEL PARANÁ LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 É o breve relato. Decido.Ao ofertar contestação, a ré alega 

preliminarmente a decadência do direito da autora, eis que não observado 

o prazo previsto no art. 26, inciso II do CDC, asseverando que o serviço 

foi realizado no ano de 2014, já tendo se passado três anos desde 

então.Considerando que a empresa-ré ao alegar a preliminar de 

decadência invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de 

largada, convém registrar a inaplicabilidade das regras consumeristas ao 

caso em exame, porquanto, pela narrativa fática que consta da peça 

inaugural, é possível verificar que a parte autora contratou a prestação do 

serviço da ré com o intuito de fomentar a sua atividade econômica.No 

ponto, urge destacar que o artigo 2º do CDC não faz qualquer distinção à 

pessoa física ou jurídica, bastando, para o enquadramento como 

consumidor, que os bens sejam adquiridos de um fornecedor e quem os 

adquiriu seja considerado destinatário final. Todavia, como visto, a autora 

não é destinatária final dos serviços prestados pela ré, via de 

consequência, inaplicável na espécie o prazo decadencial invocado pela 

requerida.Nessa esteira, inaplicável as normas previstas no Código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, rejeito a preliminar de 

decadência arguida.Suplantada a preliminar arguida, presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, declaro o processo 

saneado.Considerando a especificidade da matéria (mecânica), bem como 

a inaplicabilidade do CDC ao caso em comento, oportunizo as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sugestionarem os pontos controvertidos, bem 

como indicarem as provas pretendidas, inclusive declinando, desde logo, 

eventual pretensão à realização de prova pericial, a qual se mostra 

pertinente no caso em comento.Intimem- se. Às providências.Às 

providências.Sorriso/MT, 19 de Setembro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 155008 Nr: 6456-04.2016.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARIA JOSE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURBO AUTO ELETRICA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FABIO LUIZ SANT´ANA DE OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as Partes, para 

comparecerem na audiência de Inquirição de Testemunha, designada para 

o dia 15/10/2018, às 14:30 hrs, à realizar-se nos autos de Carta Precatória 

nº 1509-68.2018.811.0093, em tramite pela Vara Única da Comarca de 

Feliz Natal/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54787 Nr: 5116-69.2009.811.0040

 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: CLAUDINEI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A -BRASIL TELECOM CELULAR 

S/A, ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE S/A 

(ETE), TELEMONT ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A, ALACATEL - 

LUCENT BRASIL S/A, CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E 

CRÉDITO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNIS ROBERTA LEAL - 

OAB:123.360, ALEXANDRE MIRANDA DE LIMA - OAB:13241-A, 

ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:131436, ANA CAROLINA 

BARBOSA FELIX - OAB:50.426, ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, ANA PAULA CORREA MESQUITA - OAB:20604-A, 

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:MT 14.099, CAMILA 

FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, EDUARDO 

CHALFIN - OAB:20332-A/MT, EDUARDO VITAL CHAVES - OAB:257.874, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, ELISIANE BOTTEGA - 

OAB:15.397/MT, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635, JOÃO 

PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - OAB:154384/SP, KLEBER 

GIOVELLI - OAB:17788/O, MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA 

LOPES - OAB:18326/O, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662, 

NELSON JOSÉ GASPARELLO - OAB:2693-B, PAULO ROBERTO ROQUE 

KHOURI - OAB:OAB/DF 10671

 Autos nº 5116.69.2009.811.0040 (Cod. 54787)Vistos etc.Para realização 

das provas periciais requeridas pela OI S/A (fls. 563/564), nomeio como 

Peritos Judiciais o Dr. Rodrigo Pereira do Lago Bezerra (Médico Clínico) e 

Márcio Alexandre Prado Monteiro da Silva, ambos profissionais 

cadastrados junto ao TJMT, conforme dados que se encontram nas fichas 

anexas, os quais cumpriram seus encargos independentemente de 

compromisso, devendo os laudos serem entregues no prazo de 30 (trinta) 

dias, tudo conforme arts. 465 e 466 do NCPC.Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, formularem quesitos e indicarem 

assistente técnico, nos termos do art. 465, § 1º do NCPC.Após, intimem-se 

os Srs. Peritos acerca da nomeação e dos quesitos formulados, para que 

se manifestem nos termos do art. 465, § 2º do NCPC.Tendo em vista que 

houve a inversão do ônus da prova, apresentada a proposta de 

honorários, intime-se a parte-ré para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme prevê art. 465, § 3º do NCPC.Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação da parte interessada, conclusos para fins do disposto 

no art. 95, na forma do que prevê o art. 465, § 3º, ambos do 
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NCPC.Definido o valor dos honorários periciais, intime-se a OI S/A para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito, sendo que, 50% será 

liberado no início das perícias e o restante após a homologação dos 

laudos.Efetuada a liberação do percentual acima, intimem-se os Srs. 

Peritos a apresentarem os laudos em Cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme acima fixado.Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a apresentação do 

laudo, independentemente de intimação, conforme prevê o art. 47, § 1º do 

NCPC.Depositado o laudo em Cartório, intimem-se as partes para que 

sobre ele se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias, art. 477, § 

1º do NCPC.Após, conclusos.Às providências.Sorriso/MT, 19 de Setembro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 195971 Nr: 7364-90.2018.811.0040

 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: PATRICIO GOMES DOS SANTOS, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 REPUBLICANDO PARA ADMINISTRADOR JUDICIAL:

 Vistos etc.

 Em se tratando-se de créditos trabalhistas, o i. colega que me antecedera 

– Exmo Dr. Érico de Almeida Duarte, vinha decidindo no sentido de que 

devem ser incluídos/retificados, de ofício e diretamente junto ao 

administrador judicial, nos termos do art. 6º, § 2º, da lei 11.101/05, 

independentemente de ordem judicial, devendo, contudo, serem extirpados 

tão somente valores a título de INSS, custas judiciais, honorários periciais 

e honorários advocatícios, eis que não são de titularidade do trabalhador. 

O nobre colega também vinha decidindo no sentido de afastar qualquer 

multa/encargo cujo termo seja posterior à data do pedido de recuperação 

judicial, vez que obstado pela legislação própria, consoante se infere do 

art. 6º, caput; c/c art. 9º, inc. II, da lei 11.101/05.

 Sendo assim, convém anotar que o entendimento acima continuará sendo 

aplicado por esta magistrada junto aos processos de habilitação de crédito 

trabalhista.

 Desta feita, INTIME-SE o Administrador Judicial a adotar a providência 

acima, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, descrevendo o valor/classificação da inclusão.

 Após, INTIME-SE o autor e a recuperanda a se manifestarem quanto à 

inclusão, também no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo insurgência e estando o montante já incluso no QGC, 

ARQUIVE-SE o presente incidente com as baixas e anotações de praxe. 

Caso contrário, concluso os autos para decisão.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116424 Nr: 7420-65.2014.811.0040

 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: INÊS BOAVA, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA, DEBORA 

BOAVA BRAGA, DANIELI BOAVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA, VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, INDIANARA CONTI - OAB:11 097-MT, PEDRO ROBERTO 

ROMÃO - OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 Autos n. 7420-65.2014.811.0040 – Código 116424.

 Vistos etc.

Ante os esclarecimentos prestados pela expert às fls. 627-628 

HOMOLOGO o laudo pericial constante nos autos.

 No mais, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de 

Novembro de 2018, às 15h30min, ocasião em que, além do depoimento 

pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas.

 Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 18 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93662 Nr: 5188-51.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CEZAR ZIBETTI, Eusimara Ribeiro Silva, RUDIMAR 

ROMELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES FARDIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): " Lote Industrial sob n.º 03, da 

quadra n.º 8ª, situado no Loteamento Industrial Nova Prata, no município de 

Sorriso, Estado de Mato Grosso, com área de 2.500,20 m² (dois mil e 

quinhentos metros quadrados e dois mil centímetros quadrados), 

devidamente matriculado no CRI de sob nº 6421, de propriedade de 

FERTILIZANTES FARDIN LTDA”, ficando o mesmo como FIÉL DEPOSITÁRIO 

do bem". CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, que a partir da intimação 

da penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para opor, querendo, 

EMBARGOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93662 Nr: 5188-51.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CEZAR ZIBETTI, Eusimara Ribeiro Silva, RUDIMAR 

ROMELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES FARDIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de ente, INTIMAR o 

exequente a comprovar o registro da penhora na matrícula (art. 844, do 

NCPC), sem o qual se torna inviável a alienação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90945 Nr: 2532-24.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA EIRELLI LTDA, 

RUDIMAR ROMELL, AMILTON SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA, 
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JOÃO MARCOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE 

LAGEMANN - OAB:21265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:24195/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 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "a) “VEÍCULO MARCA/MODELO: 

FORD/F1000 HSD XL, PLACA AGI-6045, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 

1996/1997, CHASSI 9BFE2UEH2TDB16473”

b) “VEÍCULO MARCA/MODELO: M. BENZ/ L1111, PLACA JYG-9303, ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO: 1969/1969, CHASSI 34400713033992” de 

propriedade do(s) executado(s) Jose Nilton Cezario Mafra E a) “VEÍCULO 

MARCA/MODELO: HONDA POP 100, PLACA KAO-8983, ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO: 2007/2007, CHASSI 9C2HB02107R007396”;

b) “VEÍCULO MARCA/MODELO: FORD/F1000 SS, PLACA IGN-6822, ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO: 1995/1995, CHASSI 9BFBTNM36SDB59594” de 

propriedade do(s) executado(s) João Marcos de Jesus ficando o mesmo 

como Depositário Fie ". CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, que a partir 

da intimação da penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para opor, 

querendo, EMBARGOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90945 Nr: 2532-24.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA EIRELLI LTDA, 

RUDIMAR ROMELL, AMILTON SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA, 

JOÃO MARCOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE 

LAGEMANN - OAB:21265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:24195/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 Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 80451 Nr: 5795-35.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA, LEONARDO 

ALMODIN PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERCULANO 

COELHO DE SOUZA FURLAN - OAB:3494-B/MT, CARLA DALLA 

VECHIA BIGOLIN - OAB:14261-A, DANUSA SERENA ONEDA - 

OAB:12.124-B/MT, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, 

ERICA RODRIGUES ROMANI - OAB:5.822/MT, JEAN WALTER 

WAHLBRINK - OAB:5658/MT, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A, 

LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, LUIZ FERNANDO 

WAHLBRINK - OAB:8830, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B, RAQUEL CASONATTO - OAB:OAB/MT 10798, REINALDO 

VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989/MT

 REPUBLICAÇÃO:Autos nº 5795.35.2010.811.0040 (Cod. 80451)

Vistos etc.

 Objetivando oportunizar aos Advogados que atuaram no processo o 

alcance de um consenso sobre o rateio dos honorários advocatícios, 

designo audiência de conciliação perante o CEJUSC local para o dia 12 de 

Novembro de 2018, às 16:00 horas.

 Intimem-se TODOS os Advogados interessados.

 Sorriso/MT, 16 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96857 Nr: 8841-61.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDA BASTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE FREITA DA SILVA, CONSTRUTORA E 

IMOBILIÁRIA JHONATAN LTDA -ME, ODETE CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B

 “Vistos etc. Arbitro os honorários advocatícios à Advogada Dativa ora 

nomeada em 01URH, devendo a Secretaria, quando provocada, expedir a 

competente certidão. Homologo a desistência acima manifestada quanto 

as demais testemunhas para que surta os regulares efeitos de legalidade. 

Logo, solicite-se a devolução da missiva independentemente de 

cumprimento. Encerrada a instrução processual, intimem-se as partes 

para apresentação de suas alegações finais, em forma de memoriais, no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Os presentes saem intimados. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107698 Nr: 233-06.2014.811.0040

 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: RM, FSFDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270

 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 procurador 

da Parte Autora para indicar nos autos o autal endereço dos mesmos para 

intimação da audiência ou se comprometer em trazê-los, independente de 

intimação, na audiência de instrução e julgamento para prestar depoimento 

pessoal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002786-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA SORRISO (RÉU)

JARBAS LINDOMAR ROSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002786.38.2016.8.11.0040 Exequente: Ministério Público 

Estadual Executado: Sociedade Esportiva e Recreativa Sorriso (Clube 

Sorriso) Decisão interlocutória Vistos etc. Consta dos autos, Id. 15368752, 

nova manifestação apresentada pelo Ministério Público Estadual, pela qual 

notícia o descumprimento da ordem judicial de interdição do 

estabelecimento denominado Sociedade Esportiva e Recreativa Sorriso 
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(Clube Sorriso), asseverando, inclusive, que no dia 22 próximo, será 

realizado no local show musical com a dupla de cantores “César Menotti & 

Fabiano”. Por esta razão, reitera os termos da cota anterior para que seja 

imediatamente lacrado o estabelecimento, majorada a multa, bem como 

comunicado o empresário ou empresa responsável pela administração dos 

shows da dupla de cantores acima nominada para ciência da decisão de 

suspensão das atividades da devedora quanto a lacração do 

estabelecimento e majoração da multa, além de ser oficiado ao Município 

de Sorriso e Corpo de Bombeiros e condenada a ré à pena de litigância de 

má-fé, sem prejuízo da responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência. O requerimento acima veio instruído com documentos 

diversos, conforme se vê do Id. 15368781 e ss. É o breve relato. Decido. 

Situando a questão, cuida o presente processo de execução de obrigação 

de fazer proposta pelo Ministério Público Estadual em face da pessoa 

jurídica denominada Sociedade Esportiva e Recreativa Sorriso (Clube 

Sorriso), com fundamento no Termo de Ajustamento de Conduta firmado 

entre as partes em 30 de agosto do ano de 2010, portanto, há mais de 08 

(oito) anos. Ao subscrever o referido termo de ajustamento de conduta, o 

requerido assumiu o compromisso de cumprir obrigações diversas, todas 

destinadas a minorar a poluição sonora oriunda da atividade perpetrada 

pela executada. Tendo o estabelecimento ora executado deixado de 

adimplir as obrigações assumidas perante o Ministério Público Estadual, 

este por seu representante legal, de posse do referido Termo de 

Ajustamento de Conduta, o qual, diga-se de passagem, constitui título 

executivo extrajudicial, em 27/10/2016 ajuizou a presente execução, da 

qual o representante legal da executada foi regularmente citado e intimado 

em 06/04/2017. Ocorre que, mesmo com o ajuizamento da presente 

execução, o executado, em total afronta à Justiça e às normas legais 

ambientais sobre propagação sonora, prosseguiu realizando eventos na 

localidade, conforme amplamente notificado e comprovado pelo Ministério 

Público nos autos. Diante da recalcitrância da executada, todavia, 

buscando evitar frustração à população desta municipalidade que, não 

raramente, faz uso do local para realização de eventos em geral, 

concedeu-se à mesma o prazo de 10 (dez) dias para comprovar o 

cumprimento das obrigações assumidas, oportunidade em que a multa por 

descumprimento foi majorada para R$ 500,00 (quinhentos) reais, Id. 

10543109. Ocorre que, por mais uma vez, a executada mostrou-se 

indiferente à determinação Judicial, revelando que a majoração da multa 

não foi suficiente para coibir sua conduta. Aliás, mais que um desrespeito 

com a Justiça, a executada mostrou seu desprezo para com a sociedade 

sorrisense, em especialmente aqueles que residem na circunvizinhança 

do Clube Sorriso, já que continuou desenvolver atividade mediante a 

perturbação do sossego alheio por meio do abuso de instrumentos 

sonoros e/ou sinais acústicos emitidos no âmbito do Clube Sorriso. Com 

isso, este Juízo se viu obrigado a proferir a decisão de Id. 12873351, pela 

qual se determinou a imediata suspensão das atividades da pessoa 

jurídica ora executada. Entretanto, mesmo diante da decisão supra, vem o 

Ministério Público nos autos informar e demonstrar de forma incontestável 

que a executada, ao invés de buscar cumprir as obrigações por ela 

assumidas há mais de 08 (oito) anos, persiste descumprindo o TAC 

firmado, e agora, após judicializada a questão, a decisão judicial de 

suspensão de suas atividades, causando evidente perturbação do 

sossego alheio. Para ilustrar a hipótese, seguem colacionados casos 

semelhantes já decididos, respectivamente, pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, bem como pelo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO. DANO 

AMBIENTAL. AJUSTE. DESCUMPRIMENTO. DETERMINADO O 

CUMPRIMENTO DA LIMINAR ANTERIOR, COM MAIOR EXTENSÃO. LACRE 

DO ESTABELECIMENTO, CESSANDO AS ATIVIDADES DO LOCAL EM 

DECORRÊNCIA DA POLUIÇÃO SONORA CONSTATADA. CABIMENTO. 

Tratando-se de execução da ação civil pública por obrigação de fazer, 

verificando-se, em sede de cognição sumária, o descumprimento do ajuste 

firmado entre as partes, havendo prova da necessidade de isolamento 

acústico do Clube, a fim de evitar a continuação dos danos em 

decorrência da poluição sonora dali decorrente, causando dano ambiental 

aos moradores da região, correta a decisão que deferiu a medida 

postulada, no sentido de cumprimento da decisão anterior, com maior 

extensão, determinando o lacre do estabelecimento da agravante, 

cessando imediatamente as atividades do local. Precedentes do TJRS. 

Agravo de instrumento desprovido.” (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70041642133, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 12/05/2011) “Ação civil 

pública. Pretensão do Parquet à proibição da realização de eventos e 

festas no imóvel de propriedade do demandado, até que sanadas todas as 

irregularidades verificadas. Sentença de procedência. Irresignação. 

Desacolhimento. Álbum probatório que corrobora que o local funciona 

como palco de eventos diversos, sem qualquer licença ou alvará de 

funcionamento. Situação que transborda a esfera do mero direito de 

vizinhança. Risco à incolumidade pública evidente. Regularização do 

espaço junto aos órgãos competentes que é imperiosa. Temática recursal 

desacompanhada de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor (art. 373, II, do CPC/15). Sentença mantida. Recurso desprovido.” 

(TJSP; Apelação 1000278-95.2017.8.26.0516; Relator (a): Rômolo Russo; 

Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Roseira - Vara 

Única; Data do Julgamento: 27/06/2018; Data de Registro: 27/06/2018) 

Nessa esteira e, considerando que de conformidade com o art. 225 da 

Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Seguindo, o mesmo 

artigo acima, em seu § 3º prescreve que as condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 

físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

Portanto, haja vista que pela detida análise das provas colacionadas a 

ordem judicial de suspensão das atividades da executada, bem como a 

majoração da multa não se mostraram eficazes como forma de estancar a 

conduta da executada, a qual vem reiteradamente descumprindo as 

determinações judiciais e, inclusive, tem programado para o próximo final 

de semana show musical de grande porte com a dupla denominada “Cesar 

Menotti & Fabiano”, outra alternativa não resta a este Juízo senão o de 

acolher a pretensão do Ministério Público Estadual no sentido de interditar 

o estabelecimento denominado Clube Sorriso. Por último, cumpre-se 

analisar o pedido de condenação da executada nas penas da litigância de 

má-fé, hipótese com previsão no art. 536, § 3º do CPC. A vista do exposto 

nos parágrafos acima, é evidente o descumprimento da obrigação de 

fazer imposta à executada. Aliás, mesmo ciente da obrigação assumida há 

mais de 08 (oito) anos perante o Ministério Público Estadual, o Clube 

Sorriso persiste desenvolvendo sua atividade em desconformidade com a 

legislação ambiental. E mais, após judicializada a questão mediante o 

ajuizamento da presente execução, citada a devedora, majorada a multa e, 

enfim suspensa a sua atividade, a executada ofertou embargos de 

declaração com intuito meramente protelatório, conforme já reconhecido 

por ocasião do julgamento dos embargos de declaração apresentado, 

conforme se vê do Id. 15181117, razão pela qual deixo de proferir nova 

penalidade em decorrência da litigância de má-fé. Isto posto acolho o 

requerimento apresentado pelo Ministério Público Estadual para determinar 

o seguinte: a) MAJORAR multa anteriormente fixada para R$ 3.000,00 

(Três mil reais) por ato de descumprimento, na forma do art. 536, § 1º c.c. 

art. 537 do CPC; b) seja IMEDIATAMENTE LACRADA a sede da Sociedade 

Esportiva e Recreativa Sorriso (Clube Sorriso), ficando terminantemente 

proibida a realização de qualquer evento naquela localidade, até ulterior 

decisão em contrário, e ou, cumprimento das obrigações assumidas no 

TAC firmado; c) seja IMEDIATAMENTE comunicado o empresário ou 

empresa responsável pela administração dos shows da dupla “César 

Menotti & Fabiano”, para ciência desta decisão, através dos contatos 

informados pelo Ministério Público Estadual na cota de Id. 15368759, pág. 

3; d) seja IMEDIATAMENTE oficiado ao Município Sorriso e ao Corpo de 

Bombeiros Militar de Sorriso, na forma requerida nos itens “d” e “e” da cota 

de Id. 15368759, pág. 3 e 4; e) EXTRAIA-SE cópia integral destes autos e 

encaminhe-se à Promotoria de Justiça Criminal para adoção das 

providências que eventualmente entender pertinentes quanto a conduta do 

executado; Intimem-se. Ciência ao MPE. Às providências COM URGÊNCIA. 

Sorriso/MT, 20 de Setembro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002327-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA SANFELIS TOMASI (REQUERENTE)
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GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES JOSE TOMASI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002327-36.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e 

Curatela]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA LUIZA 

SANFELIS TOMASI Parte Ré: REQUERIDO: EUCLIDES JOSE TOMASI Vistos 

etc. Cuida-se de Ação de Interdição ajuizada por Maria Luiza Tomasi em 

desfavor de Euclides Jose Tomasi, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que o requerido é seu filho e este possui doença 

psíquica diagnosticada com sendo a CID-10 F79, em razão disso não 

consegue exercer qualquer ato da vida civil, requerendo a sua nomeação 

com curadora. Com a inicial vieram os documentos anexo. A inicial foi 

recebida conforme id nº 3691398, nomeando a autora como curadora 

provisória do interditando. Realizado o interrogatório no dia 21/03/2017, foi 

determinado a realização de perícia médica. O laudo pericial foi juntado 

aos autos sob id nº 10605604, concluindo pela incapacidade do 

interditando em manifestar livremente sua vontade, bem com pela 

dependência de terceiros para realizar qualquer ato da vida civil. O 

Ministério Público opinou pela procedência do pedido, nomeando a autora 

curadora definitiva (id nº 11187153). A Defensoria Pública, nomeada 

curadora especial do interditando, também manifestou pela nomeação da 

autora como curadora definitiva. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Trata-se de pedido de interdição formulado pela requerente, uma 

vez que o requerido, sua filho, não possui condições de gerenciar e reger 

seus atos e bens, ou seja, sua vida civil. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que assiste razão à requerente. Isto 

porque, consoante se infere nos documentos pessoais acostados aos 

autos, dúvidas não há sobre a legitimidade da parte autora para promover 

o pedido de interdição, a teor do que dispõe o art. 747 do Código de 

Processo Civil. Com efeito, entendo perfeitamente plausível a pretensão da 

requerente, uma vez que restou demonstrado que o interditando não 

possui o mínimo discernimento para os atos da vida civil, conforme 

constatado em audiência sob id nº 5596796. No mesmo sentido foi a 

conclusão apresentada na perícia (id nº 10605604): “O periciando, o Sr. 

Euclides José Tomasi, com 61 anos de idade possui diagnóstico de retardo 

mental. Não faz uso de medicação psicotrópica. Nunca estudou ou 

trabalhou. Desorientado no tempo e no espaço. Contactuante e 

cooperativo, porém com respostas sem nexo, repetitivas, monossilábicas. 

Com alterações cognitivas. Comportamento infantilizado e dependente. (...) 

Incapaz da inciativa de cuidados de higiene pessoal. Sem noção do lícito e 

de valores financeiros. Considero o periciando com incapacidade para a 

vida independente e possui total dependência de terceiros de forma 

permanente.” Com a redação dada pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei n. 13.146/2015), dita o Código Civil em seu art. 1.767: Art. 

1767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade; Diante dos documentos 

acostado aos autos, como o laudo médico, bem como oitiva judicial da 

interditada, tenho que a sua incapacidade para os atos da vida civil restou 

fatidicamente comprovada. Deste modo, o pedido se encontra de acordo 

com o disposto nos artigos 1.767 e seguintes do Código Civil e artigo 747 

do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser deferido. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, por consequência, 

DECRETO A INTERDIÇÃO de Euclides Jose Tomasi, qualificado nos autos, 

nomeando-lhe curadora Maria Luiza Tomasi, devendo esta assinar termo 

de curatela assim que registrada a sentença, incumbindo-lhe de assistir o 

interditado em todos os atos de sua vida civil. Inscreva-se a sentença no 

Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial por 03 (três) 

vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado e da curadora, a causa da interdição (retardo mental - CID10 

F79 - o que lhe impossibilita gerir seus próprios bens e praticar os atos da 

vida civil), além dos limites da curatela, nos moldes do artigo 755, § 3º, do 

Código de Processo Civil de 2015, expedindo-se o competente Alvará de 

Curatela. Custas recolhidas, conforme id nº 3022200. Cientifique-se o 

Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso/MT, 21 de abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003329-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JARDILENE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1003329-70.2018.8.11.0040; Valor causa: $10,968.75 Certifico e dou fé a 

Contestação foi interposta tempestivamente, desta forma procedo a 

intimação da parte requerente para, querendo, apresente a impugnação 

aos autos. SORRISO, 20 de setembro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE 

BRITO MARQUES Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 TELEFONE: 3545-8400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003354-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

MARINA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que a contestação é tempestiva, desta forma, procedo 

a intimação da parte requerente para, querendo, apresentar impugnação 

aos autos. Sorriso, 20 de setembro de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

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

Processo Número: 1004228-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. C. (AUTOR(A))

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

J. F. D. A. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (RÉU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora, através de 

seus advogados, para informar o atual endereço da parte requerida, tendo 

em vista a certidão negativa do Oficial de Justiça. Sorriso, 20 de setembro 

de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003548-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. (REQUERENTE)

L. I. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. L. R. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte requerente, através 

de seu advogado, para informar o atual endereço da parte requerida. 

Sorriso, 20/09/2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002452-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATISSERIE DU PARC LTDA (REQUERENTE)

SIVONEI NARCISA SANTIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé que as Contestações apresentadas pelas partes 

requeridas são tempestivas, desta forma, procedo a intimação da parte 

requerente na pessoa de sua advogada, para, querendo, impugnar à 

contestação. Sorriso, 20 de setembro de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000434-73.2017.8.11.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 179 de 569



Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR APARECIDO CAPELI (AUTOR(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (RÉU)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO REBOUCAS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 09/10/2018 às 14h, motivo pelo qual INTIMO as 

partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta 

Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001135-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO (ADVOGADO(A))

TECIDOS TITA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENICAR - TECIDOS LTDA - EPP (RÉU)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 09/10/2018 às 14h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001079-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR RUHOFF (ADVOGADO(A))

MANOEL CHAGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA (RÉU)

RENATO TEDESCO (ADVOGADO(A))

CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que, observando os autos, verifico que a audiência de 

conciliação foi frustrada, ante a não citação/intimação das partes em 

tempo hábil. Desta forma, em cumprimento a decisão proferida nos autos, 

designo audiência de conciliação para a data de 06/11/2018, às 08:30 

horas, e procedo a intimação das partes através de seus advogados, 

para comparecerem a audiência ora designada. Sorriso, 20 de setembro 

de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2583 Nr: 128-64.1993.811.0040

 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: ARMIDE NEGRI JAMBERS, LUIS CARLOS ZAMBON, 

PAULO MIGUEL JAMBERS, HELENA MARIA JAMBERS JAMBON, SOLANGE 

MARGARIDA CHAGAS JAMBERS, JOSE OSMAR SCANDELAI, MARIA 

HELENA JAMBERS SCANDELAI, PASCOAL HIDALGO GIMENEZ, LOURDES 

JAMBERS GIMENEZ, JOSÉ GONÇALVES CLEMENTE, DALVA JAMBERS 

CLEMENTE, TEREZINHA APARECIDA JAMBERS, EVALDO JAMBERS, 

BENEDITA ANTONIA MARCHINI JAMBERS, AGOSTINHO JAMBERS, 

SALETE STRAGLIOTTO JAMBERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO MANOEL PEREIRA, SILVIA 

PRAVEDAN PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLA 

ALEXANDRA GUERRA, para devolução dos autos nº 

128-64.1993.811.0040, Protocolo 2583, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100714 Nr: 3505-42.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO RICARDO BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51059 Nr: 1318-03.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS STEFANELLO SCAPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR JOSE BATISTELLI, DALMIR LUIZ 

BATISTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB: 8.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:6877MS OU 7459A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452

 Intimação do executado para manifestar-se acerca dos documentos 

juntados aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121068 Nr: 10008-45.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI ZANATTA, ARLI ZANATTA, VERANICE 

MELAINE WAGNER ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos monitórios para 

revisar o contrato objeto da ação monitória, a fim de: a) determinar que os 

juros remuneratórios relativos ao “subcrédito B” observem o limite legal de 

12% ao ano, na forma do Decreto nº 22.626/33; b) declarar a ilegalidade 

da cobrança da comissão de permanência; e c) declarar a inexistência de 

mora dos requeridos, afastando os efeitos respectivos relativos aos juros 

de mora e à multa contratual. Em consequência, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da ação monitória para determinar que o autor 

retifique a planilha de cálculo, observando os parâmetros acima dispostos, 

ficando constituído, uma vez atendidos aos critérios desta sentença, o 

título executivo judicial. Assim, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46173 Nr: 3102-49.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DEMEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA 
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- OAB:4929-B

 Código nº. 46173

Vistos, etc.

INTIME-SE o exequente, pela derradeira vez, a fim de que dê impulso ao 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção anômala do 

processo.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM conclusos.

Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 154925 Nr: 6390-24.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DEMEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4.746-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETICIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 88071 Nr: 7606-93.2011.811.0040

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

(..)

Sem prejuízo, tendo em vista que o bem não fora localizado para 

apreensão, intime-se o autor a requerer o que de direito, no prazo de 05 

dias, podendo optar, inclusive, pela CONVERSÃO regulamentada no art. 

4.º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação da Lei n.º 6.071/74, sob 

pena de extinção. (..).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 134090 Nr: 7503-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DOMINGOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a busca de endereço do requerido, intimo a parte autora 

para recolher a guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos, a fim de que seja expedido 

mandado de citação.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 154925 Nr: 6390-24.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DEMEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4.746-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETICIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072

 Código nº. 154925Vistos, etc.De início, por serem tempestivos, RECEBO 

os embargos à execução.De outro lado, tendo em vista a juntada dos 

documentos de fls. 108/115, a evidenciar que o embargante labora como 

motorista, auferindo renda mensal inferir a dois salários mínimos, bem 

como não possui em seu nome bens imóveis ou mesmo veículos 

automotores, DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98, caput, do CPC.”Assim, INDEFIRO o 

pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à 

execução.INTIME-SE o embargado para que se manifeste no prazo de 15 

(qu inze)  d ias  (a r t .  920 ,  I ,  CPC) .Após ,  RETORNEM 

conclusos.INTIME-SE.Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61325 Nr: 4618-36.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIO ROGOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO ROGOVSKI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO o inventariante para juntar os 

documentos requeridos pela Fazenda Estadual à fl. 65, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que seja cumprida a determinação judicial de 

fls.66/167.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108002 Nr: 534-50.2014.811.0040

 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): IVONE TEREZINHA RIBEIRO, ANGELITA 

STIEVEN PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para se manifestarem acerca 

do Termo de Penhora expedido nos autos, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002454-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ (ADVOGADO(A))

P. H. D. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

Outros Interessados:
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HELENA ALVES DOS SANTOS OAB - 602.486.723-98 (REPRESENTANTE)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca do pagamento efetuado pelo 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias. Anoto que a inércia poderá ser 

entendida como concordância tácita acerca do pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001675-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR APARECIDO MARTINS SANCHES (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE REQUERIDA A FIM DE 

SE MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002330-88.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (EXEQUENTE)

EDUARDO DESIDERIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO GUARESCHI (EXECUTADO)

MARILEY ALVES ESPINDOLA GUARESCHI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para efetuar o recolhimento da guia da certidão de Registro de Penhora, 

devendo para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br 

para a emissão da referida guia (certidão de processo em tramitação com 

busca).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106701 Nr: 9736-85.2013.811.0040

 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: COOPSERVS - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE 

SERVIÇOS DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE GONÇALVES 

IZIDORIO - OAB:13.194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GERHARDT - 

OAB:16342

 VISTOS.

DEFIRO o pedido de fls. 140/141 e DETERMINO a expedição de alvará 

judicial, para o fim de autorizar o perito judicial examinar, junto à 

Cooperativa Sicredi S/A, a via original do cheque de fls. 18, bem como ter 

acesso às microfilmagens do referido documento, podendo examinar os 

documentos com instrumentos ópticos e coletar imagens e arquivos 

digitais para reexame, sem, contudo, produzir qualquer alteração nos 

documentos examinados ou retirá-los do local de exame.

Expeça-se o necessário, devendo o perito judicial indicar outra data para o 

ato. Com a informação, OFICIE-SE o gerente geral sobre a data, bem como 

para que possa reunir o material a ser examinado.

Desde já, DEFIRO a expedição de alvará para o levantamento de 50% dos 

honorários periciais em favor do perito nomeado.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144249 Nr: 983-37.2016.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RICARDO BERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4061, WILLIAM A BORTOLASSI - OAB:8410-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

Higor Henrique de Albuquerque Silva OAB 23412/O para que devolva no 

prazo de 03 dias os autos do processo supra identificado, sob pena da 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107803 Nr: 348-27.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJI ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME, 

IVANEZA COMIRAN BRESCANSIN, JOCIR TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING JUNIOR - 

OAB:20.865

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte exequente para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96095 Nr: 8022-27.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA ELISA FERRONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE SAVIO DE ARRUDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOCLES DE FIGUEIREDO - 

OAB:1334, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - 

OAB:14.229/MT

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo a advogada 

KARINA ROMÃO CALVO OAB 19370-MT para que devolva no prazo de 03 

dias os autos do processo supra identificado, sob pena da aplicação das 

penalidades do artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58540 Nr: 1954-32.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENOIR SIGNORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRES MELLA, ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte requerente para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86432 Nr: 5872-10.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VABDS, PBDS, BERNARDINO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARA AKEMI ICHICAVA ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388-O, HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:3710/MT, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte autora para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 19565 Nr: 3757-94.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APSL, ROSELITA RIBEIRO STIEVEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDILEI DA SILVA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA PEREIRA BRAGA - 

OAB:7280-B, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte executada para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59459 Nr: 2757-15.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR GERHARDT - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GERHARDT - 

OAB:16342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte inventariante para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105491 Nr: 8571-03.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU TONINI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte requerido para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 47915 Nr: 4837-20.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DA COSTA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON PAULO FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB 7.055-B para que devolva no prazo de 

03 dias os autos do processo supra identificado, sob pena da aplicação 

das penalidades do artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85400 Nr: 4739-30.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CESAR KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte executada para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 166308 Nr: 1237-73.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDILEI DA SILVA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA STIEVEN LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUSA PEREIRA BRAGA - 

OAB:7280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte embargante para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85366 Nr: 4698-63.2011.811.0040

 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: KATIA ELISA FERRONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE SAVIO DE ARRUDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOCLES DE FIGUEIREDO - 

OAB:1334, MARIA LÚCIA BORGES GOMES - OAB:6161/MS, THAIS 

PEREIRA SCHMIDT - OAB:11361/MT, VICENTE DIOCLES ROCHA 

BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:14.229/MT

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo a advogada 

KARINA ROMÃO CALVO OAB19370-MTpara que devolva no prazo de 03 

dias os autos do processo supra identificado, sob pena da aplicação das 

penalidades do artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102326 Nr: 5286-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI MAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLATAFORMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte requerente para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145023 Nr: 1433-77.2016.811.0040

 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: ROSANGELA CARNEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO TONIAL SPIGOSSO, ADELAR 

GRANDI, VICENTE MIGUEL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 
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NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte embargante para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98949 Nr: 1547-21.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte embargante para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 46842 Nr: 3756-36.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON PAULO FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DA COSTA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB 7.055-B para que devolva no prazo de 

03 dias os autos do processo supra identificado, sob pena da aplicação 

das penalidades do artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 15498 Nr: 2627-06.2002.811.0040

 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: JORGE DALLA CORTE, SILVANA REGINA DALLA 

CORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILANIO ALBINO DA SILVA, ADIR 

WECHWERT, ADOLFO WECHWERT, LAURI ANTONIO STUANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDONE LUIZ KRELING - 

OAB:37.563/RS, JOEL CARLOS GOI - OAB:33.141/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - 

OAB:5714/MT

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte requerido para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 2534 Nr: 255-31.1995.811.0040

 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): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN, ODOVINO BRUSTOLIN, JOSÉ CARLOS BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:4.398-B

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte requerida para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 48925 Nr: 5797-73.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINA MACHADO DA SILVEIRA, CRISTIAN 

BARICHELLO, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO - 

BRASIL TELECOM S/A, BR TURBO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA DE 

LIMA - OAB:13241-A, FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:182424

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte exequente para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 114293 Nr: 5780-27.2014.811.0040

 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: ELIAS FERRONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA ELISA FERRONATO, GEORGE SAVIO 

DE ARRUDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DIOCLES DE FIGUEIREDO - OAB:1334, RICARDO JOSÉ DA 

SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17.486 OAB/MT, VICENTE DIOCLES 

ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:14.229/MT

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo a advogada 

KARINA ROMÃO CALVO OAB 19370-MT para que devolva no prazo de 03 

dias os autos do processo supra identificado, sob pena da aplicação das 

penalidades do artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 15791 Nr: 2939-79.2002.811.0040

 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: RRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte requerida para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105768 Nr: 8857-78.2013.811.0040

 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 STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SOARES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 
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OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte requerente para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 1253 Nr: 628-57.1998.811.0040

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGRIL MECÂNICA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA, 

ROBERTO DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COM. DE MADEIRAS BIANCHINI 

LTDA, JOSÉ CARLOS BIANCHINI

 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: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, ÉDEN OSMAR ROCHA - OAB:4.297-B, zalaudio - 

OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte autora para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 49063 Nr: 5944-02.2008.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE REGINE EINECK ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RICARDO ALCÂNTARA - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALCÂNTARA - 

OAB:5.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte inventariante para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140103 Nr: 10678-49.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATICÍNIOS LAGO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte exequente para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129555 Nr: 5092-31.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AML-CERDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACERL-M, LDC, SDSJF, EBDC, MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIANARA PAVESI PINI SONNI - 

OAB:39808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 845, §1º, do CPC, impulsiono os presentes autos com 

o fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

certidão atualizada da matrícula do imóvel sobre o qual foi deferida a 

penhora, para que a mesma possa ser feita por termo nos autos. 

Consigno que após ser feita a penhora por termo nos autos, nos termos 

do art. 844, do CPC, cabe a parte exequente providenciar a averbação da 

penhora no registro competente, para tanto, deverá efetuar o recolhimento 

da guia da certidão de Registro de Penhora, no site do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br, e apresenta-la junto a esta Secretaria para retirada do 

Termo/Certidão de penhora. Impulsiono ainda, a parte autora para efetuar 

o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para em seguida ser 

expedido mandado de penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 19231 Nr: 3465-12.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RXDS, NMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVL, RBDP, TL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B, ROBERTO ANGELO RAFAEL - OAB:10608-GO, 

SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:5454/GO

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado do autor, para que 

indique a localização dos bens descritos ás fls. 780/783, visando 

completar a penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 84756 Nr: 4032-62.2011.811.0040

 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: GSDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOCLES DE FIGUEIREDO - 

OAB:1334, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - 

OAB:14.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FERNANDA LEMOS FERNANDES - OAB:18480/B

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo a advogada 

KARINA ROMÃO CALVO OAB 19370-MTpara que devolva no prazo de 03 

dias os autos do processo supra identificado, sob pena da aplicação das 

penalidades do artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31498 Nr: 707-55.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZM COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte exequente para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115455 Nr: 6697-46.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE INES SCHAEFER, JOÃO PEDRO SCHAEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GILSON SCHAEFER - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte requerente para que devolva no prazo de 03 dias os autos do 

processo supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136959 Nr: 9056-32.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI RAFALSKY NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em razão da parte executada já ter sido citada, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar-se nos 

autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena 

de extinção. Impulsiono ainda, para efetuar o depósito do complemento da 

diligência no valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), devendo, 

para tanto, acessar o site doTribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128058 Nr: 4229-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO BUSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:10.423, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10.422/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 845, §1º, do CPC, impulsiono os presentes autos com 

o fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

certidão atualizada da matrícula do imóvel sobre o qual foi deferida a 

penhora (fl. 94), para que a mesma possa ser feita por termo nos autos. 

Consigno que após ser feita a penhora por termo nos autos, nos termos 

do art. 844, do CPC, cabe a parte exequente providenciar a averbação da 

penhora no registro competente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45634 Nr: 2537-85.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPFM, GLAUCIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEU OKAGAWA 

FALLEIROS - OAB:46852/PR, MARGARETH YOKO OKAGWA 

FALLEIROS - OAB:20880/PR

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora para apresentar a certidão de trânsito em julgado da sentença, 

para em seguida, ser realizado o protesto do pronunciamento judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82555 Nr: 1458-66.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIGRAIN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER - OAB:9012-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/mt, WILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR - OAB:18593/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que houvesse pagamento do 

débito,em seguida, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da 

parte autora, via DJE, para requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 169553 Nr: 3100-64.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIGRAIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEGAR STECKER - 

OAB:9012-DF

 Certifico que os Embargos a Execução foram interpostos 

tempestivamente, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar a parte contraria, na pessoa de seu advogado, para, querendo, no 

prazo legal, apresentar resposta aos Embargos á Execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 163221 Nr: 11106-94.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO KLASENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO SCHRADER, MARCIA BEATRIZ 

SCHRADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876, KARINA KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, MARCIA RODRIGUES MELO FERREIRA - 

OAB:2.1809-O, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para informar ou intimar as testemunhas arroladas do dia, da hora 

e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, 

nos termos do art. 455 do NCPC.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001462-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ELZER (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001462-13.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADEMAR ELZER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez ajuizada por ADEMAR 

ELZER contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a condenação do requerido ao pagamento de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que 

em razão dos problemas de saúde enfrentados, o mesmo encontra-se 

incapacitado para realização de atividades laborativas, tendo o requerido 

cessado o beneficio na esfera administrativa. Assim, sustentando que 

preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, 

pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a 

inicial (Num. 2044824), foi indeferida a tutela de urgência e determinada a 

citação do requerido. O requerido apresentou contestação, alegando a 

ausência de incapacidade da parte autora (Num. 2590986), tendo a 

mesma impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 3007633). 

Determinada a realização de perícia, o laudo pericial restou acostado no 

Num. 7227567, sobre o qual manifestaram a parte autora e a parte 

requerida, tendo a parte autora impugnado referido laudo, aportando 

resposta da perita em nº 11960131, oportunidade em que manteve em sua 

integralidade o laudo outrora acostado. 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 ADEMAR 

ELZER contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. 
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As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, 

razão pela qual, passo ao exame do mérito. Ressalto que 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 laudo pericial (Num. 7227567) é possível divisar 

que a parte autora não apresenta incapacidade para o trabalho, desta 

forma não havendo comprovação do requisito descrito acima no item III. 

Ademais, conforme consta no laudo pericial, embora a parte autora 

apresente a enfermidade fasciite plantar (esporão de calcâneo), 

apresentando dores, fato é que o autor, em sede de perícia, aduz que as 

dores o acometem quando anda por longos trechos sem palmilha de 

silicone, o que, por si só não configura a incapacidade laboral. Não 

obstante, a perita consigna em seu laudo que o autor esteve incapacitado 

apenas de novembro de 2014 a fevereiro de 2016, entretanto, no presente 

momento, se mostra capaz para laborar. Outrossim, em que pese haja 

discordância pela parte autora a respeito do laudo pericial realizado, 

verifico que razão não lhe assiste, uma vez que o laudo resta 

devidamente claro a respeito da incapacidade do autor, bem como foi 

realizado por expert nomeada por este juízo, sendo que a perita é médica 

do trabalho e pós graduada em perícia médica. Portando, não há razões 

plausíveis para que seja desconsiderado o laudo elaborado pela perita. 

Por fim, necessário destacar que o fato da parte autora contar com mais 

de 38 anos de idade, não o impede de realizar suas atividades laborativas, 

sobretudo quando sua doença não o incapacita. Assim, não merece 

guarida a pretensão da parte autora, conforme o entendimento 

jurisprudencial. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE PERICIA. INEXISTENTE. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria 

por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três 

requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao 

cumprimento do período de carência, quando for o caso, e o terceiro 

expresso na incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou 

permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos 

artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade 

laborativa do segurado, deve ser mantida a sentença que julgou 

improcedente pedido de aposentadoria por invalidez. 3. Somente será 

decretada a nulidade de ato judicial se comprovada a existência de 

prejuízo à parte. A pericia judicial que apresenta conclusões firmes e 

embasadas em aspectos técnicos não merece ser anulada. 4. Apelação 

da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 00594712320034013800 

0059471-23.2003.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 31/08/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). Por fim, não tendo a perita médica 

atestado a necessidade de realização de novos exames complementares, 

indefiro o pedido formulado pela parte autora de nova perícia médica 

complementar. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos 

constantes na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Oficie-se ao EADJ para que 

suspenda o pagamento do benefício concedido em tutela antecipada. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 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 e não havendo 

requerimentos, 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: 1003944-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO MARCOLINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003944-94.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ERIVALDO MARCOLINO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário ajuizada por ERIVALDO MARCOLINO DOS 

SANTOS 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 cessado 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. 

9500975) O requerido apresentou contestação aduzindo a ausência de 

incapacidade pela parte autora (Num. 10394626), tendo o requerente 

impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 10539483). Determinada a 

realização de perícia, o laudo restou juntado aos autos no Num. 4680542, 

sobre o qual se manifestaram as partes. 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 ERIVALDO MARCOLINO DOS SANTOS 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). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico 

na jurisprudência pátria que nos casos em que o benefício já fora 

concedido na seara administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a 

qualidade de segurado como o período de carência já foram reconhecidos 

pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. 3. Laudo pericial no sentido de 

que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, 

que acarreta sua incapacidade total e permanente para o trabalho...” 

(Apelação Cível – TRF da 1.ª Região, n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelo doc constante no Num. 10394658. Sobre o terceiro 

requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma 

definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 12767960), 

verifica-se pelas respostas da Perita que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma total e temporária ao trabalho, porém, foi sugerida 

pela perita, a reavaliação em 6 meses, razão pela qual faz jus ao beneficio 

de auxílio-doença. Neste sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA 

URBANO. REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1. 

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 2. 

Superadas as questões relativas à comprovação da qualidade de 

segurado e da carência, eis que tal condição foi reconhecida 

administrativamente pelo INSS, ao deferir benefício de auxílio-doença de 
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trabalhador urbano à parte autora (fls. 19). 3. Averiguada pericialmente a 

incapacidade parcial e permanente do autor, com possibilidade de 

reabilitação (fls. 76): imperiosa necessidade de restabelecimento do 

auxílio-doença. 4. Fica assegurada à autarquia a possibilidade de 

submeter a parte autora às perícias médicas bienais previstas no art. 101 

da lei n. 8.213/91 e no art. 46, parágrafo único, do Decreto n. 3.048/1999, 

nos termos fixados na sentença. 5. DIB: data da cessação indevida do 

auxílio-doença (fl. 19), observada a prescrição quinquenal. 6. 

Consectários legais: correção monetária e juros moratórios conforme 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal. 7. A antecipação de tutela deve ser mantida, porque presentes os 

requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o acórdão têm 

previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 8. Apelação não 

provida e remessa oficial parcialmente provida (item 06). (TRF 1. 2ª T. AC 

0014072-50.2015.4.01.9199 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

Francisco de Assis Betti, e-DJF1 de 16/09/2016) Diante do exposto e pelo 

mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do 

NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 

previdenciário de Auxilio Doença, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício, devido desde a cessação administrativa do 

benefício em 27/09/2017. O benefício deverá ser percebido até sua efetiva 

reabilitação ou recuperação, o que deverá ser fiscalizado pelo requerido. 

Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária sobre o 

débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, nos 

termos da Lei nº 6.899/1981, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e juros de mora à 

razão de 0,5% ao mês. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005162-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

ANA MARIA VAS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005162-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANA MARIA VAS PEREIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ANA 

MARIA VAS PEREIRA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

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. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 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 dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15175665, em que 

comprova recebimento do beneficio até 25/07/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 138921 Nr: 10092-12.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DO CARMO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de quinze dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 145460 Nr: 1686-65.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUZA MESQUITA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca do 

Oficio do INSS retro, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 104975 Nr: 8041-96.2013.811.0040

 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: TDSR, VALDIRENE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca da 

informação retro, devendo se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 99993 Nr: 2695-67.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 81816 Nr: 671-37.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROC. FED.

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 57020 Nr: 874-33.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON SALES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 134918 Nr: 7916-60.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEILA DE QUADROS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 124589 Nr: 2136-42.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMAR APARECIDO DA COSTA DAPPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ IMPULSIONO OS 

PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR 

- NO PRAZO DE QUINZE DIAS - SOBRE A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE INTERPOSTA PELO EXECUTADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 104430 Nr: 7491-04.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 85702 Nr: 5065-87.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA NACIR BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca do 

Oficio do INSS retro, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 47954 Nr: 4872-77.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 
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OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo os autos na Secretaria até ulterior manifestação expressa 

da parte requerente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 85383 Nr: 4718-54.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON MIRANDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 31022 Nr: 222-55.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENZ & MARTINI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 95186 Nr: 7016-82.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON HERMES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B, MARLON ZANELLA - OAB:8317/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ IMPULSIONO OS 

PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR 

- NO PRAZO DE QUINZE DIAS - SOBRE A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE INTERPOSTA PELO EXECUTADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 102607 Nr: 5547-64.2013.811.0040

 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: AB, JOELMA DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 115103 Nr: 6435-96.2014.811.0040

 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: DIORMAR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 142100 Nr: 11695-23.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE DE MELO BAISE BARTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA PARA, NO PRAZO DE 15 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE R$ 500,00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135062 Nr: 7986-77.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. N. CALÇADOS LTDA EPP, JOSÉ ALBERTO 

MADALOZZO, NOELI TEREZINHA DAL BEM MADALOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREGORI MADALOZZO - 

OAB:15.842-A

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte executada acerca da 

penhora RENAJUD realizada nos autos, para querendo, oferecer 

embargos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 88353 Nr: 7886-64.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILAR JOSE BETTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILAR JOSE BETTONI - 

OAB:7843

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 53220 Nr: 2610-23.2009.811.0040

 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): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO & CIA LTDA, MÁRIO 
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EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, que as cartas 

citações enviadas pelo correio retornaram todas sem êxito, devendo se 

manifestar requerendo o que entender de direito, sendo que pugnando por 

citação por mandado, que antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 38807 Nr: 1700-64.2007.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON S. LEITE - ME, GILSON SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT, 

OSMAR KALIO BOTELHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:19263/O

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 105282 Nr: 8356-27.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GALVAGNI, INÊS TEREZINHA 

GALVAGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinado na parte final do r. despacho, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de quinze dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 93063 Nr: 5461-30.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUINOS 

DE SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

92-95, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

No que toca os honorários advocatícios, mantenho o valor inicialmente 

fixado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000989-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (ADVOGADO(A))

MARILETE MIRANDA DA ROSA (REQUERENTE)

TIANE VIZZOTTO (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

NEYIR SILVA BAQUIAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000989-56.2018.8.11.0040. Trata-se de ação proposta por MARILETE 

MIRANDA DA ROSA em face de BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO 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 

em meados de Setembro/2017 ao efetuar compra na Farmácia Farmagnus 

na cidade de Irati/SC foi lhe oferecido um cartão para aquisição de 

produtos onde forneceu seus dados ao atendente. Diz que realizou uma 

compra na farmácia e que já tinha efetuado o pagamento do mesmo (ID 

11996967), contudo, ao tentar iniciar uma conta bancária na cidade de 

Sorriso/MT foi surpreendida, pois seu nome constava restrito junto ao 

SPC/SERASA por uma dívida junto a reclamada. Postulou pela declaração 

de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

a reclamante contraiu despesa referente a duas compras realizadas, uma 

no valor de R$ 45,73 (quarenta e cinco reais e setenta e três centavos) e 

outra no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos). 

Alega que houve o pagamento da primeira compra, em atraso de 14 dias, e 

não houve o pagamento da segunda, gerando uma fatura no valor de R$ 

85,07 (oitenta e cinco reais e sete centavos) correspondente ao valor 

pendente mais juros por atraso da primeira parcela . Diz. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em 

impugnação, a 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 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. Foram 

juntados comprovantes e extratos das compras realizadas pela 

reclamante, inclusive a compra em que nega ter efetuado (ID 14228086, 

14228092, 14228097). Desse modo, provada a existência de relação 

negocial e provada a compra que a reclamante nega ter efetuado (ID 

14228086), 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 
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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. 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: 1000233-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

BENEDITO ELISEU WILLE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

MARCELO LALONI TRINDADE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000233-47.2018.8.11.0040. Trata-se de ação proposta por BENEDITO 

ELISEU WILLE em face de BANCO ORIGINAL 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 descontos mensais em seu benefício 

previdenciário, motivados por empréstimo consignado. Ressalta que 

desconhece tais contratos. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante contraiu 

empréstimo junto a instituição. 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 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. Conforme 

apresentado em contestação e no documento de ID 13445159 (contrato 

assinado e cópias dos documentos pessoais), ficou demonstrado que o 

reclamante contratou empréstimos. 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, 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: 1000227-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

ANA ALICE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000227-40.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANA ALICE DE SOUZA 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Trata-se 

de ação proposta por ANA ALICE DE SOUZA SANTOS em face de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais, e c) devolução dos valores descontados. 

Alega a parte reclamante, em síntese, que é possuidora de uma renda 

mensal referente à aposentadoria, no valor de um salário mínimo. 

Constatou que vem sendo realizados descontos mensais em seu benefício 

previdenciário, motivados por empréstimo. Ressalta que desconhece 

contrato de nº 111185185 no valor de R$ 3.144,41 (três mil cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos). Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

o reclamante contraiu empréstimo junto a instituição (ID ID 13497195). 

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. Conforme apresentado 

em contestação e no documento de ID 13497195, ficou demonstrado que o 

reclamante contratou empréstimos consignados e que os valores foram 

depositados em conta bancária de titularidade do mesmo. Clarividente que 

houve vários depósitos na conta bancária do reclamante, por outro lado, 

não ficou demonstrado que o reclamante realizou qualquer tipo de 

reclamação ou devolução dos valores recebidos. 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. 
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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: 1001127-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VERNE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA PATRICIA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO, que em 

cumprimento ao Mandado de Citação, extraído dos autos supracitados, por 

determinação do (a) Meritíssimo (a) Juiz (a) de Direito da vara 

Especializada dos Juizados Especial Cível e Criminal desta comarca, de 

posse do mandado, procedi da forma que segue: No dia 14 de junho 2018, 

diligenciei no endereço indicado, qual seja, Avenida Tancredo Neves, 

(América Embalagens), Bairro Centro nesta cidade, e obedecido as 

formalidades legais, PROCEDI A CITAÇÃO DA EXECUTADA – ELISANGELA 

PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES, do inteiro teor do mandado, despacho e 

petição inicial. Para no prazo legal de 03 dias efetuar o pagamento do 

débito principal e acessórios legais, soe pena de lhe serem penhorados 

tantos bens quanto bastem para a satisfação integral da execução. 

Ciente, recebeu a contrafé que lhe ofereci e exarou sua assinatura no 

mandado. O referido é verdade. Dou fé. Sorriso/MT, 25 de Junho de 2018. 

EDEZIO DE OLIVEIRA SANTANA Oficial de Justiça SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

PORTO ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - 

TELEFONE: (66) 35449804

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000234-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IKARO FACHIN (EXEQUENTE)

MOGLY ADAS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA APARECIDA DE PAULA TELES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000234-66.2017.8.11.0040 Exequente: IKARO FACHIN Executado: 

SUZANA APARECIDA DE PAULA TELES Vistos etc. Proceda-se com a 

REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL. Ingressando o endereço diverso do constante nos autos, cumpra-se 

o ato obstado (citação/intimação) em todos os endereços diversos 

localizados. Do contrário, intime-se o exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (artigo 53, §4º, da 

Lei 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005882-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DALLAGNOL (EXEQUENTE)

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAINI FURTADO BENIGNO (EXECUTADO)

 

Processo nº. 1005882-27.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Exeqüente 

para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Diligência do Oficial 

de Justiça constante do ID nº 13387775, e decurso do prazo do ID. 

13898204, bem como sobre os rumos da execução, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso, 20 de setembro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002420-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

JOSE PEDRO NETO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A DAS DORES RODRIGUES EQUIPAMENTOS - ME (EXECUTADO)

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

 

Processo nº. 1002420-62.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Executado 

para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a petição e o cálculo 

aportado nos autos constante do ID nº 15188067. Sorriso, 20 de setembro 

de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003957-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

TARLES CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003957-93.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 20 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003904-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VELOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003904-15.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 20 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003761-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL (ADVOGADO(A))

JANAINA SOARES BUSATTA (REQUERENTE)

EDUARDO DE MORAES LAGEMANN (REQUERENTE)

PAULO LAGEMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003761-26.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 20 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000554-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO NASCIMENTO FREITAS BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDELL & RUDELL LTDA - ME (EXECUTADO)
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FERNANDO MENDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000554-53.2016.8.11.0040 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 executada, para que se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a penhora realizada no Id. 13232753, bem 

como para que fique ciente que após o prazo supramencionado inicia-se o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525) para querendo, 

apresentar impugnação. Sorriso/MT, 20 de setembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004372-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON TRAJANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO(A))

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVAJAL INFORMACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERIDO)

IZILDA MARIA DE MORAES GARCIA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004372-76.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação proposta por 

CLEYTON TRAJANO DA CONCEIÇÃO em face de CARVAJAL 

INFORMAÇÃO LTDA, em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito frente à reclamada, referente ao Contrato n. 10103541, no valor de 

R$326,39 (trezentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos); e b) a 

condenação da reclamada a título de indenização por danos morais. A 

parte reclamante sustenta que ao tentar realizar compras no comércio 

local, foi surpreendida com uma anotação em órgãos de proteção ao 

crédito promovida pela empresa reclamada, referente ao Contrato n. 

10103541, no valor de R$326,39 (trezentos e vinte e seis reais e trinta e 

nove centavos), situação que lhe ocasionou danos morais. Audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 11966107). A empresa reclamada 

apresentou contestação no Id. 11990535. Em síntese, argumenta a 

existência de contratação de seus serviços pela parte reclamante, 

ocorrida em 25-7-2013, conforme Contrato n. 10103541. Diante do 

inadimplemento da parte reclamante promoveu a inscrição do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito, inexistindo, portanto, ato ilícito a ensejar a 

reparação pretendida. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. Impugnação à contestação consta no Id. 

12199546. Em síntese, a parte reclamante rechaça as alegações 

constantes na contestação, pugnando pela procedência dos pedidos 

contidos na inicial. É o relatório. Verifica-se que a lide comporta julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC-2015, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. 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 da 

parte reclamante/consumidor em relação à reclamada (empresa 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. Quanto à inexistência do débito impugnado. 

No caso, vê-se que não restou demonstrada a legitimidade do Contrato n. 

10103541, o qual gerou a inscrição do nome da parte reclamante em 

órgãos de proteção ao crédito no valor de R$326,39 (trezentos e vinte e 

seis reais e trinta e nove centavos). Frise-se que a parte reclamante 

sustenta que não efetuou qualquer contratação de serviços ofertados 

pela parte reclamada. Por outro lado, a parte reclamada não se 

desincumbiu do ônus de comprovar que a parte reclamante de fato 

realizou a contratação de seus serviços mediante o Contrato n. 10103541, 

cingindo-se ao campo das alegações, dever processual que lhe foi 

atribuído por força do art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Por outro lado, 

a parte reclamante, mediante o extrato constante no Id. 9618571, 

demonstra que a parte reclamada tem efetuado a cobrança de valor 

referente à contratação que não realizou. Quanto ao dano moral. Destarte, 

a obrigação de indenizar é a consequência jurídica do ato ilícito perpetrado 

pela parte reclamada, de forma que, se deu causa aos danos morais 

sofridos, deve arcar com as consequências de sua conduta, indenizando 

os danos respectivos. No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado na cobrança decorrente de contratação não 

realizada pela parte reclamante, inclusive com a inscrição do nome desta 

em órgãos de proteção ao crédito (Id. 9618571). A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 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: “RECURSO DE APELAÇÃO - DANO 

MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA - DÉBITO INEXISTENTE 

- INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - REDUÇÃO DO ‘QUANTUM’ INDENIZATÓRIO 

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição no cadastro de órgão 

de proteção ao crédito por débito quitado, enseja o pagamento de 

indenização por dano moral. A fixação do ‘quantum’ indenizatório deve 

atender uma série de critérios adotados pela jurisprudência, de modo a 

compensar a vítima pelos danos causados, sem significar enriquecimento 

ilícito desta, à custa de seu ofensor.” (TJMT. Ap 19930/2005. 

Desembargador EVANDRO STÁBILE. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Julgado 

em 31/05/2005. Publicado no DJE 09/06/2005) Destaca-se, por oportuno, 

que a parte reclamada assume os riscos do empreendimento, devendo, 

portanto, 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 a 

parte reclamada, imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas 

e ressarcir o cliente dos danos sofridos, o que no caso em testilha não 

ocorreu. Ademais, conquanto o extrato constante no Id. 9618571 indique a 

existência de outros apontamentos em face da parte reclamante, vê-se 

que eles são posteriores àquele impugnado na presente demanda, não 

havendo que se falar em aplicação da Súmula n. 385 do STJ. Posto isso, 

passamos a fixação do quantum devido a título de danos morais. De início, 

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 pela 

parte reclamante foi resultante da conduta negligente e 

descompromissada da empresa reclamada, entendo que a fixação do 

quantum indenizatório no equivalente a R$2.000,00 (dois mil reais), é o 

suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo 

moral que o fato acarretou à parte 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 dos 

autores da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para o efeito de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado – Contrato n. 10103541, no 

valor de R$326,39 (trezentos e vinte e seis reais e trinta e nove 

centavos); 2) CONDENAR a empresa reclamada a pagar, a título de danos 

morais, o valor de R$2.000,00 (dois 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), considerando-se como tal a data da inscrição do nome da parte 

reclamante em órgão de proteção ao crédito (Id. 9618571); e 3) 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 
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disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 23 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006454-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA PEREIRA HENICKA (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006454-80.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 20 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003762-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1003762-11.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

FRANCISCO ALVES RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Interposto embargos 

de declaração sob fundamento de omissão na fundamentação referente 

aos danos morais, verifica-se no ID 12811795 que a recorrente cumpriu o 

valor da condenação, praticando ato incompatível com o interesse de 

recorrer, pois aceitou tacitamente os termos da decisão recorrida (NCPC, 

art. 1.000). Nesse sentido, destaco as lições de Teresa Arruda Alvim 

Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e 

Rogerio Licastro Torres de Mello (Primeiros comentários ao novo código de 

processo civil: artigo por artigo, 1ª ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015, p. 1431-1432): Este dispositivo trata do instituto da aquiescência, 

que também ocorre depois de proferida a decisão e antes de interposto o 

recurso. Pode constituir na aceitação expressa ou tácita da decisão, 

normalmente expressada pelo cumprimento desta. A aquiescência não se 

confunde com a renúncia, mas leva a esta. Casos haverá em que o 

cumprimento da decisão se fará por outras razões diferentes da 

concordância, como, por exemplo, evitar a incidência de multa fixada pelo 

não cumprimento da decisão. Neste caso, a parte deve ressalvar 

expressamente que se reserva o direito de recorrer e alistar os motivos 

que a levaram a cumprir a decisão, para que este cumprimento não seja 

interpretado como concordância tácita. Nesse sentido, o parágrafo único, 

ao estabelecer a regra de que a conduta-prática de ato ou de 

atos-incompatível com o ato de recorrer só será tida como aceitação, se 

não houver expressa ressalva. (grifou-se). Colaciono também o 

entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PETICIONAMENTO 

POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 DO NCPC. 

ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 

10/03/2017) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de 

declaração, e tendo em vista o depósito do valor acostado, após o trânsito 

em julgado da presente decisão, EXPEÇA-SE ALVARÁ DO VALOR 

DEPOSITADO CONFORME DADOS INFORMADOS NO ID 12989692. 

Entretanto, verifico que houve discordância da parte autora acerca do 

valor depositado, de modo que deve ser intimada a parte requerida a 

manifestar-se. Intime-se a requerida/embargante para manifestar-se 

acerca do pedido de pagamento do valor remanescente, conforme 

requerido pela parte autora no ID. 12989960 e ID 12989962. Havendo 

pagamento voluntário do remanescente, expeça-se alvará e arquive-se. 

Do contrário, conclusos. Isento de custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 28 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 de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

RAYARA JORDANA CARDOSO MENDULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000889-38.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

RAYARA JORDANA CARDOSO MENDULA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Interposto embargos de declaração sob fundamento de omissão na 

fundamentação referente aos danos morais, verifica-se no ID 12272045 

que a recorrente cumpriu integralmente o valor da condenação sem 

qualquer ressalva, praticando ato incompatível com o interesse de 

recorrer, pois aceitou tacitamente os termos da decisão recorrida (NCPC, 

art. 1.000). Nesse sentido, destaco as lições de Teresa Arruda Alvim 

Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e 

Rogerio Licastro Torres de Mello (Primeiros comentários ao novo código de 

processo civil: artigo por artigo, 1ª ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015, p. 1431-1432): Este dispositivo trata do instituto da aquiescência, 

que também ocorre depois de proferida a decisão e antes de interposto o 

recurso. Pode constituir na aceitação expressa ou tácita da decisão, 

normalmente expressada pelo cumprimento desta. A aquiescência não se 

confunde com a renúncia, mas leva a esta. Casos haverá em que o 

cumprimento da decisão se fará por outras razões diferentes da 

concordância, como, por exemplo, evitar a incidência de multa fixada pelo 

não cumprimento da decisão. Neste caso, a parte deve ressalvar 

expressamente que se reserva o direito de recorrer e alistar os motivos 

que a levaram a cumprir a decisão, para que este cumprimento não seja 

interpretado como concordância tácita. Nesse sentido, o parágrafo único, 

ao estabelecer a regra de que a conduta-prática de ato ou de 

atos-incompatível com o ato de recorrer só será tida como aceitação, se 

não houver expressa ressalva. (grifou-se). Colaciono também o 

entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PETICIONAMENTO 

POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 DO NCPC. 

ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 

10/03/2017) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de 

declaração, e tendo em vista o depósito do valor acostado, INTIME-SE A 

PARTE AUTORA PARA QUE INFORME DADOS BANCÁRIOS PARA 

EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ. Apresentados os dados e transitada em julgada 

a presente decisão, expeça-se o alvará correspondente e arquive-se. 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Isento de 

custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 28 

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 de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003345-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

FELIPE DIAS MESQUITA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Numero do Processo: 1003345-58.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: FELIPE DIAS MESQUITA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. 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). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o 

cabimento dos embargos declaratórios se dá 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”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Vale 

ressaltar que mesmo sendo débito em conta deve haver a comprovação 

dos descontos mensais, para que haja procedência do pedido de 

repetição em dobro. Ademais, há outro fundamento para a improcedência 

do pedido de repetição, qual seja, a formulação de pedido ilíquido, incabível 

em sede de Juizados Especiais. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos 

e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do prazo 

recursal. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial 

Cível. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 28 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 art. 40, da lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000203-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIANA COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000203-12.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

FABIANA COSTA CARDOSO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Trata-se de ação proposta por FABIANA COSTA CARDOSO 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$ 158,92 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), 

com suposto contrato de n.º 602024033000094FI, 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. 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. Apresentada impugnação, 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) 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 11446588). A ocorrência impede a caracterização 
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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 inicial, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO ALMEIDA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001569-86.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

RAIMUNDO NONATO ALMEIDA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Trata-se de ação proposta 

por RAIMUNDO NONATO ALMEIDA 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$5.020,54 (Cinco mil e vinte reais e cinquenta e 

quatro centavos), por um contrato de n. 7139929, 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, contudo, a reclamada não compareceu, embora devidamente 

intimada. A empresa reclamada apresentou contestação. 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. 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 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 

14630767). 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 
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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 inicial, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003969-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE SCHNEIDERS (REQUERENTE)

ANNA ANDREYA MARTINS MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1003969-10.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

FERNANDO HENRIQUE SCHNEIDERS REQUERIDO: ETIHAD AIRWAYS 

P.J.S.C. Narra o autor que retornou de viagem de férias da Austrália, tendo 

embarcado no dia 04/01/2017 e desembarcado em Guarulhos em 

05/01/2017, quando constatou a ausência da sua mala na esteira de 

bagagens. A mala foi despachada com 33 kg e após inúmeras tentativas, 

inclusive uma ida do autor à São Paulo para procurar a bagagem, visto que 

ninguém da empresa atendia o telefone, somente recebeu a bagagem no 

dia 26/01/2017, com 7 kg a menos do que havia despachado. Ao abrir a 

mala constatou que diversos itens haviam sido furtados. A requerida, 

devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação de modo 

que resta configurada sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 

nº9.099/95. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO No 

julgamento recentemente proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em 

tema de repercussão geral, foi proferida decisão no sentido de que danos 

materiais relacionados a voos internacionais seguem o regramento da 

Convenção de Varsóvia, sucedida pela Convenção de Montreal, de que o 

Brasil é signatário, e foi internalizada como lei federal por força do Decreto 

nº 5.910/2006. A Corte fixou o entendimento de que: "Nos termos do art. 

178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais 

limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de 

passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 

prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. ” (RE 

636.331, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 25.05.2017 ARE 

766.618, Relator Ministro José Roberto Barroso, julgado em 25.05.2017). 

As Convenções de Varsóvia e de Montreal estabelecem um limite para a 

indenização por mala perdida ou extraviada. O valor máximo a ser pago 

não pode ultrapassar 1000 Direitos Especiais de Saque – moeda com 

cotação variável, que equivale, hoje a R$ 5.563,10 (cotação em anexo). 

Importante destacar que a limitação julgada pelo STF se refere apenas aos 

danos materiais, logo, a responsabilidade civil nos casos de danos morais 

sofridos pelos consumidores não está sujeita à limitação, pois, nesse 

quesito é aplicável o CDC. O autor trouxe aos autos o “Property Irregularity 

Report” , o chamado relatório de irregularidade de bagagem (ID9275138) 

fornecido pela requerida, de modo que considero que houve o extravio da 

bagagem, que somente chegou nas mãos do autor 24 dias após o 

desembarque e com diversos itens faltantes (ID9275522). Houve ainda, 

proposta de acordo apresentada pela companhia aérea, pelo 

ressarcimento quantos aos itens faltantes, o que não foi aceito pelo autor 

por considerar o valor ofertado extremamente baixo (ID9275482). 

Evidenciado o vício de qualidade do serviço prestado pelas requeridas, 

surge o dever de indenizar. Assim, em relação aos danos materiais, 

entendo que a pretensão merece reparo, pois é evidente que a mala do 

autor foi violada, tendo havido o furto de diversos itens, sendo todos eles 

e s p e c i f i c a d o s :  1  –  R e l ó g i o  F o s s i l 

Feminino....................................................................................R$ 1000,00 1 

–  P e r f u m e  O N E  M I L L I O N  1 0 0  

ml......................................................................R$ 450,00 1 – Perfume La 

Vie Est Belle...................................................................................R$ 400,00 

1  –  P e r f u m e 

Fantasy..................................................................................................R$ 

1 5 0 , 0 0  2  –  C a l ç a s  J e a n s  m a r c a 

Lacoste............................................................................R$ 800,00 1 – 

C a m i s a  g o l a  p o l o  m a r c a 

Colcci...........................................................................R$ 150,00 1 – Caixa 

de Som JBL EXTREME.........................................................................R$ 

1 5 0 0 , 0 0  3  –  C r e m e s  d e  c a b e l o  ( p a r a  p e n t e a r ) 

..................................................................R$ 400,00 1 – Cerveja ONE FIFTY 

LASHES 345 ml............................................................R$ 180,00 1 – 

Chocolate Blue Montains 250 gramas.....................................R$ sem valor 

estimado TOTAL Aproximado R$ 10.00,00 (dez mil reais) Entretanto, como 

existe a limitação dos danos materiais acima informados, de acordo com o 

estabelecido pelo STF e pelas Convenção de Varsóvia e Montreal, 

condeno a requerida a pagar ao autor, a título de danos materiais o valor 

equivalente e 1000 Direitos Especiais de Saque (DES), devendo o valor 

ser atualizado conforme cotação da moeda no dia do pagamento/pedido 

de cumprimento da sentença. Quanto aos danos morais, o art. 14 do CDC, 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Por 

sua vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que a 

frustração e o abalo emocional vivenciados pelo autor são evidentes, 

tendo em vista que permaneceu longo período de tempo sem acesso a 

seus bens pessoais, tendo sido furtado ainda diversos objetos novos que 

adquiriu na viagem em outro País. Nessa toada, considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ante o exposto, opino por 

julgar parcialmente procedente o pedido, para o efeito de condenar a 

requerida a pagar ao autor: a) a título de danos materiais, o valor 

equivalente a 1000 Direitos Especiais de Saque (DES), devendo o valor 

ser atualizado conforme cotação da moeda no dia do pagamento/pedido 

de cumprimento da sentença; b) a título de danos morais, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

ajuizamento da reclamação e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ); Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 22 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 de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001633-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRON ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001633-96.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

KAIRON ALVES FERREIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Trata-se 

de ação proposta por KAIRON ALVES FERREIRA em face de BANCO 

ITAUCARD 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 R$ 518,31 ( 

quinhentos e dezoito reais e trinta e um centavos). Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

o reclamante realizou a contratação dos serviços ofertados pela empresa. 

Afirma que após a contratação o reclamante efetuou diversas 

movimentações bancárias, ficando inadimplente com suas obrigações. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 
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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. Conforme apresentado 

em contestação e nos documentos de ID 14851369, 14851381, 14851421, 

14851523, ficou demonstrado que o reclamante contratou os serviços 

ofertados pela reclamada. Além de provar a assinatura de contrato, foi 

juntado demonstrações de diversas movimentações realizada pelo 

reclamante. 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, 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: 1001678-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

DONIZETE APARECIDO MENDULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ FONSECA FELICE BRASIL (ADVOGADO(A))

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001678-03.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

DONIZETE APARECIDO MENDULA REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA Trata-se de ação 

proposta por DONIZETE APARECIDO MENDULA em face de TRICARD 

SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO 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$ 705,41 (setecentos e 

cinco reais e quarenta e um centavos). 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. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

o reclamante realizou a contratação de duas propostas de cartão de 

crédito. Afirma que após a contratação o reclamante efetuou diversas 

compras e pagamentos, contudo, restando ausência de pagamentos. 

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 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. Conforme apresentado 

em contestação e no documento de ID 14875814, ficou demonstrado que o 

reclamante contratou os serviços ofertados pela reclamada. Além de 

provar a assinatura de contrato, foi juntado demonstrações de diversas 

compras realizadas pelo reclamante, conforme ID 14875825 e 14875841. 

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, 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: 1001679-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

DONIZETE APARECIDO MENDULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001679-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

DONIZETE APARECIDO MENDULA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

Trata-se de ação proposta por DONIZETE APARECIDO MENDULA 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$ 293,67 (duzentos e noventa e três reais e sessenta e sete 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. 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. Apresentada impugnação, 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 
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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. Apesar de alegar que seriam discutidas judicialmente 

as outras restrições, nada foi comprovado. 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 inicial, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

EVANICE PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001658-12.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

EVANICE PEREIRA DE SOUSA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Trata-se de ação proposta 

por EVANICE PEREIRA DE SOUSA 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 no valor de R$135,48 (Cento e trinta e cinco reais e 

quarenta e oito centavos) contrato de número 812757002, proveniente de 

duas inscrições providenciada pela parte reclamada. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada. A empresa 

reclamada apresentou contestação. 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. 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 houve juntada de qualquer outro documento ou 

contrato que comprove a contratação que gerou o inadimplemento. Mesmo 

tendo juntado um documento denominado “extrato” (ID 14812180), 

verifica-se que é um documento interno, sem nenhuma explicação ou que 

realmente confirme ser da 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 200 de 569



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$ 4.000,00 

(quatro 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 JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos 

impugnado no valor R$ R$135,48 (Cento e trinta e cinco reais e quarenta e 

oito centavos) contrato de número 812757002, 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$ 4.000,00 (quatro 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: 1000525-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DANTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO - ESTADO DE MATO 

GROSSO ADAIR DANTA DE OLIVEIRA, já qualificado, vem perante Vossa 

Excelência e diante da sentença retro, apresentar á parte adversa 

PROPOSTA de acordo: Diante da r. sentença proferida por este juízo, 

resta ao Autor a obrigação de custeio dos valores, todavia, eis que se 

encontra em situação de miserabilidade, não podendo efetuar pagamento 

desta monta numa única parcela, motivo pelo qual, REQUER seja parcelado 

o valor em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas de R$ 300,00 (trezentos 

reais) para tornar possível o pagamento á credora. Digne-se Vossa 

Excelência intimar a parte contrária para se manifestar a despeito da 

questão supra. Termos em que pede deferimento. Sorriso-MT, 10 de 

setembro de 2018. LUCAS F. N. MOURA OAB|MT 22.107

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010621-94.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. G. B. F. (ADVOGADO(A))

V. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. (ADVOGADO(A))

C. S. L. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8011003-58.2010.8.11.0040 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 05(cinco) dias indicar o endereços dos sócios constantes no 

ID. 11961231, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 18 de Setembro de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERISVALDO RIBEIRO DA SILVA (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: 

1001492-77.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ERISVALDO RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Trata-se de ação proposta por ERISVALDO RIBEIRO DA 

SILVA 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 no valor de R$ 

6.071,45 (seis mil e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), 

proveniente de duas inscrições providenciada pela parte reclamada. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. 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, 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 
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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 houve juntada de extratos ou qualquer outro 

documento que comprove os gastos que geraram o inadimplemento. 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 dos débitos impugnado no valor R$ 6.071,45 

(seis mil e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), 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$ 4.000,00 (quatro 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: 1001715-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO MORAIS DE PAIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001715-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

RAIMUNDO NONATO MORAIS DE PAIVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Trata-se de ação proposta por RAIMUNDO NONATO MORAIS DE 

PAIVA 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$ 1.576,97 (mil quinhentos e setenta e 

seis reais e noventa e sete centavos) contrato n. 608060823000056EC, 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. A mesma 

não reconhece a dívida pois honrou com todos seus compromissos. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte da reclamante e seu inadimplemento, hipótese que 

autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Alega 

ilegitimidade passiva. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, 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 houve juntada de contratos assinados. 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 
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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, pois, nota-se, outro registro posteriore a que está 

sendo discutida. 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 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor de R$ 1.576,97 

(mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), 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: 1001564-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIANA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001564-64.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FABIANA SILVA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

FABIANA SILVA COSTA 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$ 237,90(duzentos 

e trinta e sete reais e noventa centavos), data da Inclusão:05/03/2017, 

contrato :031941923000010F, proveniente de duas inscrições 

providenciada pela parte reclamada. A mesma não reconhece a dívida 

pois honrou com todos seus compromissos. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada. 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. Alega que o reclamante não buscou solução 

de forma administrativa. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, 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 houve juntada de extratos ou qualquer outro 

documento que comprove os gastos que geraram o inadimplemento. 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 
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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. 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 JULGAR PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência 

dos débitos impugnado no valor de R$ 237,90(duzentos e trinta e sete 

reais e noventa centavos), contrato :031941923000010F, 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: 1001713-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA BARBOSA SENA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001713-60.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VERA 

LUCIA BARBOSA SENA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se 

de ação proposta por VERA LUCIA BARBOSA SENA 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$250,99(duzentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), 

contrato 815963591000053FI, proveniente de inscrição providenciada pela 

parte reclamada. A mesma não reconhece a dívida pois honrou com todos 

seus compromissos. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, 

bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte da reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Alega ilegitimidade passiva. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, 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 houve juntada de contratos assinados. 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. 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 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor de 

R$250,99(duzentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), 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: 1001563-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIANA SILVA COSTA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001563-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FABIANA SILVA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

FABIANA SILVA COSTA 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 e R$208,96 

(duzentos e oito reais e noventa e seis reais), data da 

Inclusão:11/02/2017, contrato:031941923000010EC, proveniente de duas 

inscrições providenciada pela parte reclamada. A mesma não reconhece a 

dívida pois honrou com todos seus compromissos. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada. 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. Alega que o reclamante não 

buscou solução de forma administrativa. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, 

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 houve 

juntada de extratos ou qualquer outro documento que comprove os gastos 

que geraram o inadimplemento. 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. 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 JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor de 

R$208,96 (duzentos e oito reais e noventa e seis reais), 

contrato:031941923000010EC, 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: 1003309-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

IRANETE CONCEICAO RAMOS (REQUERENTE)

VICENTE RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

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.15115300, para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 20 

de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003309-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

IRANETE CONCEICAO RAMOS (REQUERENTE)

VICENTE RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou 
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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. 15185569, 

para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 20 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR AROUCHA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE LIMA MARTINS (ADVOGADO(A))

CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000460-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

JOSIMAR AROUCHA CARVALHO REQUERIDO: CLAUDINO S A LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS Vistos etc. Trata-se de reclamação, sob a arguição de 

que adquiriu uma mesa de mármore, juntamente com seguro de garantia 

estendida, tendo o produto apresentado defeito, e, ao procurar a 

reclamada, a mesma se negou a dar assistência. Assim, requer seja a 

reclamada condenada a substituir o produto, restituir a quantia paga ou o 

abatimento proporcional do preço. A reclamada apresentou contestação, 

arguindo a incompetência do juizado especial para julgamento do feito, 

ante a necessidade de perícia técnica. Suscitou, ainda, a ilegitimidade 

passiva, ao argumento que é a seguradora a única responsável pelo 

conserto do móvel quando da vigência do prazo do contrato de seguro, 

pugnando pelo chamamento ao processo da mesma. No mérito, sustenta 

que o dano ao móvel foi causado por culpa exclusiva do reclamante. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Primeiramente, afasto a preliminar de 

incompetência do juizado especial para julgamento da demanda, uma vez 

que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento 

da lide. Sobre o tema: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - 

PRELIMINARES REJEITADAS - PRODUTO COM DEFEITO - AUSÊNCIA DE 

CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE 

INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO 

MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há que 

se falar em ilegitimidade da empresa recorrente, uma vez que a 

responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados 

aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e 

vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC. 2- Não 

há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente 

caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente 

para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota 

da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.3- O vício de produto não sanado, 

que impossibilita a sua utilização, é suficiente para gerar dano moral in re 

ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho 

que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

5- Tratando-se de vício do produto, a consumidora faz jus à devolução do 

valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da Lei nº 8.078/90.6- Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95”. (TJMT. Turma Recursal Única, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, J. 07/11/2017, DJE 09/11/2017) Quanto as preliminares de 

ilegitimidade passiva e chamamento ao processo da seguradora, do 

mesmo modo, rejeito-as, haja vista que o CDC, em seu art. 18, prevê a 

responsabilidade solidária de todos os agentes da cadeia produtiva pelos 

vícios de qualidade ou quantidade pelos produtos apresentados, sendo, 

portanto, solidária a responsabilidade de todos os que intervierem na 

cadeia de fornecimento do produto, pelos vícios que este apresentar, 

sendo faculdade do consumidor demandar contra qualquer um deles ou 

contra todos. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INEXISTÊNCIA - VÍCIO DO 

PRODUTO - GARANTIA ESTENDIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 

DANO MORAL - OCORRÊNCIA. Havendo responsabilidade solidária de 

todos os agentes da cadeia produtiva pelos vícios de qualidade ou 

quantidade dos produtos apresentados, não há que se falar em 

ilegitimidade do vendedor. Não tendo sido sanado o vício apresentado pelo 

produto adquirido pelo consumidor, impedindo-o de exercer sua atividade 

profissional, resta caracterizado o dano moral”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.16.020074-8/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2018, publicação da súmula em 

17/04/2018) Pois bem, inegável que se trata de relação consumerista, 

incidindo na espécie o CDC, gravitando a questão central na ocorrência ou 

não de vício no produto adquirido junto ao reclamado. In casu, resta 

demonstrado, pelas provas constantes nos autos que, de fato, o produto 

encontra-se viciado, o qual não foi objeto de assistência pela requerida, 

eis que se negou a prestá-la, mesmo estando em vigência o seguro de 

garantia estendida (Num. 11613873). Com efeito, vejamos o contido no 

CDC acerca da responsabilidade por vício do serviço: Art. 18. Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do 

preço. Portanto, reconhecido o vício no produto, nos termos do dispositivo 

legal supra, o consumidor pode exigir a substituição do produto viciado, o 

que ocorreu in casu. Porém, nos termos do §1º do artigo 18 do CDC, se o 

vício não for sanado em 30 dias o consumidor pode exigir, dentre outros, a 

restituição imediata da quantia paga (inciso II) e/ou o abatimento 

proporcional do preço (III). Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC 

c/c artigo 18, §1º, do CDC, tão somente para o efeito de determinar que o 

reclamado proceda com a substituição do produto por outro da mesma 

espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 dias, e/ou restitua 

a reclamante o valor despedindo na aquisição do produto, devidamente 

corrigidos desde o desembolso, condicionada à restituição, pela 

reclamante, da peça viciada. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001673-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILMAIR DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001673-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ILMAIR 

DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de 

ação proposta por ILMAIR DA SILVA PEREIRA 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$ 1.012,64 

(hum mil doze reais e sessenta e quatro 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. 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. Alega que o reclamante possui várias outras 

restrições, motivando aplicação de Súmula. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Apresentada 

impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 
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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 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 12531704). 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 inicial, 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001672-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILMAIR DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001672-93.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ILMAIR 

DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Trata-se de 

ação proposta por ILMAIR DA SILVA PEREIRA 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 R$ 

521,28 (quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. A mesma não reconhece 

a dívida pois honrou com todos seus compromissos. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada, contudo, ausente 

a parte reclamada. Não houve juntada de contestação. 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) A 

reclamada foi citada de forma eficaz, contudo, sequer demonstrou 

interesse em participar ativamente dos atos processuais, deixando de 

comparecer à audiência de conciliação e apresentar contestação, diante 

do que declaro a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. 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 
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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, pois, o reclamante possui outras 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 JULGAR PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência 

dos débitos impugnado no valor de R$ 521,28 (quinhentos e vinte e um 

reais e vinte e oito centavos), 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: 1005051-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE GEMELLI (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1005051-42.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 27 DE 

FEVEREIRO DE 2019 ÀS 08:20HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 20 de setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001652-05.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GILSON 

SILVA DE ASSIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação 

proposta por GILSON SILVA DE ASSIS 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 R$109,04 

(Cento e nove reais e quatro centavos) contrato EC60670868329, 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. A mesma 

não reconhece a dívida pois honrou com todos seus compromissos. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte da 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, 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 houve 

juntada de contratos assinados. 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, 
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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, 

pois, o reclamante também possui outra restrição posterior. 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 JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor de 

R$109,04 (Cento e nove reais e quatro centavos), 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010977-60.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA KAZUE KAJIYAMA (EXEQUENTE)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO BASTOS SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010977-60.2010.8.11.0040 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 Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 4554435, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 20 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010746-96.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADENITO BARBOSA SILVA (REQUERENTE)

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINEZ ORTIGOZA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010746-96.2011.8.11.0040 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 Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 4554435, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 20 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

CLEIDE ELIZABETE FEIER DEFACCI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000489-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLEIDE ELIZABETE FEIER 

DEFACCI 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$19.597,41, 

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 ligação invertida, consoante fotos e 

termo de ocorrência de inspeção, devidamente assinado, juntados em 

Num. 13841293. Deve ser registrado, ainda, que é desnecessária a 

juntada de laudo pericial elaborado por laboratório certificado, visto que a 

irregularidade era externa ao medidor, consistindo, apenas, na inversão 

da entrada dos cabos de energia, circunstância que, por óbvio, só pode 

ocorrer por ação humana e foi devidamente regularizada no ato da 

inspeção, sem necessidade de substituição do medidor. 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. 13841271, 

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 
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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$19.547,41, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DENILSON PENHA DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001755-12.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANTONIO DENILSON PENHA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Trata-se de ação proposta por ANTONIO DENILSON 

PENHA DA SILVA em face de BANCO BRADESCARD 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 R$ 127,17 (Cento e vinte e 

sete reais e dezessete centavos) contrato de n. 4224630275780000. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante realizou a 

contratação dos serviços ofertados pela empresa. Afirma que após a 

contratação o reclamante efetuou diversas movimentações bancárias, 

ficando inadimplente com suas obrigações. 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. Conforme 

apresentado em contestação e no documento de ID 14995273, ficou 

demonstrado que o reclamante contratou os serviços ofertados pela 

reclamada. Além de provar a assinatura de contrato foi juntado 

demonstrações de diversas movimentações realizada pelo reclamante, 

inclusive com demonstração de pagamento em fatura. (ID 14995287) 

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, 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: 1001695-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENILTON DE PAIVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001695-39.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DENILTON DE PAIVA 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Trata-se de ação 

proposta por DENILTON DE PAIVA NASCIMENTO 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$ 190,78(cento e noventa reais e setenta e oito centavos), proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. O mesmo não reconhece 

a dívida pois honrou com todos seus compromissos. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada. 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. Alega que o reclamante não 

buscou solução de forma administrativa. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, 

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 houve 

juntada de extratos ou contratos assinados. 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 
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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, 

pois, nota-se, diversas anotações posteriores a que está sendo discutida. 

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 JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos 

débitos impugnado no valor de R$ 190,78(cento e noventa reais e setenta 

e oito centavos), 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006697-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

LEONARA DE PINHO OLIVIERA (ADVOGADO(A))

DIEGO PIVETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

KAIRO POLO DO CARMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1006697-24.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

JAILTON GOMES FERREIRA REQUERIDO: KAIRO POLO DO CARMO EIRELI 

- ME Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 09 

de outubro de 2018, às 13h20min. Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se 

no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da 

Lei nº 9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006697-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

LEONARA DE PINHO OLIVIERA (ADVOGADO(A))

DIEGO PIVETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

KAIRO POLO DO CARMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1006697-24.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

JAILTON GOMES FERREIRA REQUERIDO: KAIRO POLO DO CARMO EIRELI 

- ME Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 09 

de outubro de 2018, às 13h20min. Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se 

no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da 

Lei nº 9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000437-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (AUTOR(A))

REJANNE CILIATO COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICENTER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

 

SENTENÇA Processo: 1000437-91.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FERNANDA GORGONHO MARTINS RÉU: UNICENTER COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a 

alegação de que a reclamada possui uma dívida no valor de R$5.919,50, 

representada por emissão de boletos bancários e recebimento de 

mercadorias pela reclamada. A reclamada, devidamente citada, não 

contestou a ação. 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, até mesmo porque a 

dívida está devidamente representada pelos documentos juntados com a 

inicial. 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 o reclamado a pagar a reclamante o valor de R$5.919,50, 

devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais a partir do 

vencimento. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINNY KELLY MARIANO DE LIMA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001592-32.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KARINNY KELLY MARIANO 

DE LIMA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Trata-se de ação proposta por KARINNY KELLY MARIANO 

DE LIMA 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 
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registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada no valor R$ 285,77 

(duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

o reclamante realizou a contratação dos serviços ofertados pela empresa 

Banco do Brasil, do qual, a reclamada adquiriu a Cessão de Crédito (ID 

14832915). Afirma que após a contratação o reclamante ficou 

inadimplente com suas obrigações. 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). Em 

impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial. 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. Conforme 

apresentado em contestação e nos documentos de ID 14832898e 

14832900, ficou demonstrado que o reclamante contratou os serviços 

ofertados através da assinatura de contrato. 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, 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: 1001788-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ARTONOGILDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001788-02.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ARTONOGILDO RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Trata-se de ação proposta por ARTONOGILDO RODRIGUES DA 

SILVA 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 R$ 130,83 (Cento e Trinta Reais e Oitenta 

e Três Centavos), contrato de nº 006064873000028AD, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. O mesmo não reconhece a 

dívida pois honrou com todos seus compromissos. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte da 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Alega que não houve busca do 

reclamante para tentar resolver de forma administrativa, não originando 

danos morais. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. Em impugnação, 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 houve juntada de contratos assinados. 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 
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a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional. 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 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor de R$ 130,83 

(Cento e Trinta Reais e Oitenta e Três Centavos), 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001590-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINNY KELLY MARIANO DE LIMA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001590-62.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KARINNY KELLY MARIANO 

DE LIMA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Trata-se de ação proposta 

por KARINNY KELLY MARIANO DE LIMA em face de BANCO DO BRASIL 

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$ 

10.716,70 (dez mil, setecentos e dezesseis reais e setenta centavos), 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. A mesma 

não reconhece a dívida pois honrou com todos seus compromissos. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte da reclamante de crédito estudantil e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Alega ilegitimidade passiva. Nesses termos, pugna 

pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, 

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 houve 

juntada de contratos assinados. Apesar de alegar que a reclamante 

realizou contratação de crédito estudantil não foi juntado qualquer contrato 

ou documento assinado que comprove tal contratação, apenas documento 

interno. 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, pois, nota-se, diversas anotações posteriores a 

que está sendo discutida. 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 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor de R$ 

10.716,70 (dez mil, setecentos e dezesseis reais e setenta centavos), 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 213 de 569



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO PRIMO JUNIOR (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001618-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE RAIMUNDO PRIMO 

JUNIOR REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Trata-se de ação proposta por JOSE RAIMUNDO PRIMO 

JUNIOR 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 R$ 742,91 

(setecentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos). Postulou 

pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos 

danos morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou 

infrutífera. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é 

legitima, pois, o reclamante realizou a contratação dos serviços ofertados 

pela empresa Banco do Brasil, conforme contrato de número 789577120, 

do qual adquiriu a Cessão de Crédito. Afirma que após a contratação o 

reclamante ficou inadimplente com suas obrigações. 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). Em impugnação, o reclamante reforça o alegado 

na inicial. 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. Conforme apresentado em contestação e nos documentos de 

ID 14694108 e 14694114, ficou demonstrado que o reclamante contratou 

os serviços ofertados através da assinatura de contrato. 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, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010336-04.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DA CONCEICAO SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 8010336-04.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do 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, considerando a 

diligência de ID. 4164283, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 20 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010205-29.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCHIMIE COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDA APARECIDA MADUREIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010205-29.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do 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, considerando a 

diligência de ID. 4306932, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 20 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001589-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

KARINNY KELLY MARIANO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001589-77.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KARINNY KELLY MARIANO 

DE LIMA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Trata-se de ação proposta por KARINNY KELLY MARIANO 

DE LIMA 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 R$ 285,77 

(duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

o reclamante realizou a contratação dos serviços ofertados pela empresa 

Banco do Brasil, do qual, a reclamada adquiriu a Cessão de Crédito (ID 

14804084). Afirma que após a contratação o reclamante ficou 

inadimplente com suas obrigações. 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). Em 

impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial. 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. 
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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. Conforme 

apresentado em contestação e nos documentos de ID 14804129 e 

14804111 ficou demonstrado que a reclamante contratou os serviços 

ofertados através da assinatura de contrato. 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, 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: 1000719-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA (ADVOGADO(A))

CARLA ANDREA CALEGARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000719-32.2018.8.11.0040 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, 20 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

RICARDO GERHARDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1000757-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

RICARDO GERHARDT REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 09 de outubro de 2018, às 13h40min. 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1000318-04.2016.8.11.0040 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 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, considerando a 

diligência de ID. 4537604, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 20 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010422-38.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA APARECIDA DUTRA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010422-38.2013.8.11.0040 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 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, considerando a 

diligência de ID. 3670321, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 20 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006636-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELDE FERNANDO SOUSA RODRIGUES (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006636-66.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ELDE FERNANDO SOUSA 

RODRIGUES REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se 

de reclamação em que se busca a condenação da reclamada em danos 

morais, bem como seja declarada a inexistência do débito e sua repetição, 

sob a alegação de que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida já paga e já declarada como inexistente. A reclamada 

contestou a ação, aduzindo, preliminarmente, a ocorrência da coisa 

julgada, eis que pleiteia novamente repetição de indébito do valor pago 

pela multa impugnada nos autos n. 1001531-11.2017, o qual já foi objeto 

de condenação da reclamada na repetição do valor da multa de R$693,34. 

Requereu, ainda, o indeferimento da inicial, eis que o autor não especificou 

o valor relativo à condenação a título de danos morais, sendo, portanto, 

inepta. No mérito, sustenta que o autor não comprovou o pagamento da 

fatura de R$85,00, requerendo, desta forma, a improcedência dos pedidos 

iniciais. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Primeiramente, quanto a 

preliminar de ocorrência da coisa julgada quanto ao pedido de repetição do 

indébito do valor da multa cobrada correspondente à fatura 01/2017, tenho 

que deve ser acolhida. Isso porque, nos autos n. 

1001531-11.2017.8.11.0040, já houve sentença prolatada, na qual restou 

anulada a multa com referencia ao mês 01/2017, tendo sido, inclusive, 

condenada a reclamada à restituição do valor pago em dobro 

(R$1.386,68), cujo feito já fora extinto pelo cumprimento da obrigação. 

Desta forma, o presente feito deve se limitar à dívida não discutida nos 

autos acima, qual seja, a dívida de R$85,00 referente à fatura 05/2014, 

bem como a negativação do débito acima, bem como do débito referente à 

mul ta já  declarada como inex is tente  nos autos n . 

1001531-11.2017.8.11.0040. No que toca à alegação de inépcia da inicial 

pela ausência de indicação do valor do dano moral, segundo a 

jurisprudência do STJ, “(...) É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto 

à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por 

dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o 

seu prudente arbítrio” (STJ. 3ª T. REsp 1534559/SP, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, J. 22/11/2016, DJe 01/12/2016) Sendo assim, afasto a 

preliminar de inépcia da inicial. Quanto ao mérito, em que pesem as 

alegações da parte reclamada, de que a parte autora não comprovou o 

pagamento da dívida referente à fatura 05/2014, fato é que pela simples 

leitura dos autos é possível constatar o comprovante de pagamento da 

referida fatura em 13/06/2014, no valor de R$85,00 (Num. 12454908). 
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Quanto aos danos morais, constata-se que o nome da autora foi 

negativado em decorrência de débito indevido, já pago (R$85,00), bem 

como já declarado como inexistente em sentença transitada em julgado 

nos autos n. 1001531-11.2017.8.11.0040, consoante fundamentação 

supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO 

INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – 

INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência 

do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, 

decorrente de inscrição ou manutenção irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência. 2 – O montante fixado a título de danos morais 

deve servir para reparação do dano e repressão à conduta ilícita, razão 

por que a quantia estabelecida na sentença (R$ 4.000,00) deve ser 

majorada para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), visando atender 

a esses objetivos. 3 – Os juros moratórios fluem a partir do evento 

danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, inclusive em se 

tratando de condenação por danos morais, conforme entendimento 

pacificado perante as Seções de Direito Civil do STJ (Rcl. 9658/SE, Rcl 

3.893/RJ e Rcl 6.111/GO). Nos termos da Súmula n. 362/STJ, “A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”. 4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - 

Turma Recursal Única. RI 104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 

04/06/2013). Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no 

que tange ao quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. 

Deste modo, considerando que a reclamada se trata de pessoa jurídica 

que utiliza seu CNPJ para diversas transações diárias; 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. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para confirmar a liminar, declarar a 

inexistência do débito oriundo da fatura 03/2014, cobrados em face da 

reclamante, condenando a reclamada à restituição do valor em dobro, 

corrigido monetariamente pelo INPC e juros legais, a partir do desembolso, 

bem como CONDENAR a reclamada a pagar à 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). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente sentença para 

cumprimento de baixa dos débitos oriundos à multa referente ao mês de 

janeiro/2017, bem como a fatura referente ao mês 05/2014. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-05.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 8010258-05.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN 

JHON AUTO CENTER LTDA - ME REQUERIDO: JOSUE DE ALMEIDA Vistos 

etc. Defiro o prazo pugnando pela parte reclamante para indicação do 

endereço da reclamada. Indicado o endereço, designe-se data para 

audiência de conciliação, intimando/citando as partes. Caso contrário, 

conclusos para extinção. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADEMETIRDE DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000835-38.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA ADEMETIRDE DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que se controverte 

fatura de recuperação de receita (decorrente de irregularidades na 

aferição do consumo), no valor de R$3.919,85, pugnando pela declaração 

da inexistência do 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. Em que pese a constatação de irregularidade no medidor 

do reclamante, certo é que, após a inspeção realizada no medidor (mês 

05/2017 – Num. 14189259– p. 5), o consumo de energia elétrica da 

reclamante não sofreu alterações nos 07 meses subsequentes, 

mantendo-se no mesmo patamar do período recuperado, com picos de 

consumo em alguns meses (vide relatório de consumo de Num. 

14189325), vindo a aumentar o consumo somente a partir do mês de 

janeiro/2018, devidamente justificado pela parte autora, em razão da 

instalação de ar condicionado (Num. 14301136), mostrando-se indevida a 

fatura de recuperação de consumo, nos termos do entendimento da Turma 

Recursal Única, do TJMT, a saber: “EMENTA RECURSO INOMINADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECONHECIDA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. 

PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA 

DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA QUE 

IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE 

PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO MEDIDOR HOUVE 

AUMENTO CONSIDERÁVEL PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA 

EVENTUAL QUESTIONADA. CONTA CONSIDERADA PARCIALMENTE 

DEVIDA. RECURSO PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Se 

constatada a irregularidade no medidor, todavia, depois de recuperá-lo, o 

consumo passa a ser menor do que o do período recuperado torna-se 

indevida a diferença cobrada pela concessionária de energia elétrica. 

Recurso provido”. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1000171-98.2017.8.11.0021. Relator: Valmir Alaércio dos Santos, J. 

26/03/2018, DJE 27/03/2018) Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, apenas para DECLARAR a inexistência do débito identificado 

como recuperação de receita/consumo no valor de R$3.919,85, 

determinando que a reclamada proceda com a emissão de nova fatura do 

mês de junho/2017, com o consumo médio registrado nos meses 

anteriores. 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010053-73.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

WALTER DJONES RAPUANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AURELIO ZILLI (EXECUTADO)

 

Processo: 8010053-73.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 
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dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 4868299, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 20 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA ANDREYA MARTINS MOURA (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE SCHNEIDERS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1001053-66.2018.8.11.0040 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, 20 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001717-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO MORAIS DE PAIVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (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: 

1001717-97.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO MORAIS 

DE PAIVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação 

proposta por RAIMUNDO NONATO MORAIS DE PAIVA 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$797,45(setecentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco 

centavos), conforme contrato 608060823000056FI, 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. 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. 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, 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. Em 

impugnação, o reclamante alega que discute judicialmente outras 

negativações, contudo, não comprova tal fato. 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
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000147-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000147-47.2016.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, considerando a contestação aportada aos autos ID. 

4703191. Sorriso/MT, 20 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011131-39.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICIELLY VANESSA DA CONCEIÇÃO (EXECUTADO)

 

DECISÃO Processo: 8011131-39.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MARINEIVA HOFFMANN - ME EXECUTADO: GLEICIELLY VANESSA DA 

CONCEIÇÃO Vistos etc. Procedida a REQUISIÇÃO DO CPF da reclamada 

junto ao sistema INFOJUD, via Recuperação de NI, não foi possível a 

localização, visto que inexiste CPF vinculado ao nome GLEICIELLY 

VANESSA DA CONCEIÇÃO (comprovante anexo), devendo, portanto, a 

reclamante diligenciar acerca da grafia correta do nome da reclamada. 

Sem prejuízo, considerando que as duplicatas que escoltaram a inicial 

estão sem aceite, recebo a presente como RECLAMAÇÃO. Diante do 

exposto, designe-se audiência de conciliação seguindo data estabelecida 

pelo sistema. Após a designação, intimem-se as partes. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001136-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001136-53.2016.8.11.0040 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 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, considerando a 

diligência de ID. 4471607, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 20 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA (REQUERENTE)

WILER MARQUES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000875-20.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO BENEDITO DE 

SOUSA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO ajuizada por ANTONIO BENEDITO DE SOUSA, 

em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. É o sucinto relatório. 

Decido. Compulsando os autos da presente ação, verifico que se trata de 

ação idêntica a ajuizada sob o n° 1000867-43.2016.8.11.0040, 

anteriormente a esta, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir. 

Posto isso, nos termos dos artigos 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC, 

RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA nesta ação em relação ao processo de n° 

1000867-43.2016.8.11.0040, JULGANDO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso V, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1000867-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 09 

de outubro de 2018, às 14h00min. Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se 

no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da 

Lei nº 9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1000867-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 09 

de outubro de 2018, às 14h00min. Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se 

no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da 

Lei nº 9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001745-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL (ADVOGADO(A))

AMELIA SCHRADER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001745-65.2018.8.11.0040. Trata-se de reclamação proposta por 

AMELIA SCHRADER em face de BANCO ITAU VEICULOS S.A., em que 

pretende a indenização por danos morais. A parte reclamante sustenta 

que possui com o banco réu o contrato de financiamento nº 62410- 

000000574285698, de 36 parcelas, com vencimento para todo o dia 10 de 

cada mês, referente ao veículo FIAT PALIO SPORTING 1.6, placa 

NPM1225, chassi 9BD196263E2189487. A parte reclamante alega que 

passando por dificuldades financeiras, após falecimento de seu esposo, 

não conseguiu efetuar pagamento das parcelas. Após inúmeras 

cobranças efetuadas pelo reclamando, a reclamante conseguiu quitar a 

dívida, através de empréstimos de familiares. Não obstante a isso, 

sustenta que após efetuar o pagamento, a instituição financeira não 

cumpriu com a sua obrigação, continuando as cobranças. Audiência de 

conciliação realizada restou infrutífera. A instituição financeira apresentou 

contestação. Em síntese, argumenta que é dever do reclamante buscar a 
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baixa quando se trata de protesto, inexistindo, portanto, defeito na 

prestação de serviço e de ilícito contratual e dano moral. 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). Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços bancários, este na 

condição de destinatário final, razão pela qual está caracterizada a 

relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal 

de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como consequência 

disso, o citado código assegura que toda indenização derivada de relação 

de consumo se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. 

Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto 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. Como se vê, a indicação a protesto ocorreu 

após o vencimento da dívida e antes do pagamento, constituindo, em 

princípio, exercício regular do direito do credor/reclamante. Após a 

regularização do pagamento, porém, foi mantido o protesto, sendo que a 

controvérsia processual reside na seguinte questão: a responsabilidade 

pela baixa do protesto incumbe ao reclamante ou ao banco reclamado? A 

Lei n. 9.492/97, em seu art. 26, assim regula o procedimento de 

cancelamento do registro do protesto: “Art. 26. O cancelamento do 

registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto 

de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do 

documento protestado cuja cópia ficará arquivada”. Da previsão 

normativa, depreende-se que o cancelamento do protesto pode ser 

requerido por qualquer interessado, desde que apresente o documento 

objeto do protesto, ou então declaração de anuência do credor. Há que se 

considerar, porém, que o caso presente versa sobre relação de consumo, 

sendo aplicável a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, 

do CDC. Nesse contexto, uma vez que a reclamante, na condição de 

devedor, possui legitimidade para requerer o cancelamento do protesto, 

mas para tanto necessita de providência a cargo do banco reclamado (a 

entrega do documento original da dívida ou declaração de anuência para o 

cancelamento), a inversão do ônus da prova permite concluir que era 

ônus do banco reclamado comprovar que forneceu ao reclamante os 

meios para obter o cancelamento do protesto. Confessadamente, contudo, 

tal não ocorreu, pois o banco reclamado alegou apenas que o 

cancelamento do protesto era ônus do devedor/reclamante. Não lhe é 

dado, porém, permanecer em posição de inércia no caso em questão, pois 

a condição de grande empresa, com atuação em nível nacional, em ramo 

de negócio que faz uso constante de cadastros de restrição ao crédito e 

de protesto de títulos, lhe impõe o dever de fornecer ao consumidor, 

independentemente de qualquer solicitação, os meios para a baixa de tais 

restrições, tão logo recebidos os pagamentos devidos. Nesses termos, em 

que pese inicialmente presente o exercício regular de direito em relação ao 

apontamento do título ao protesto, o pagamento do título deveria conduzir à 

baixa do registro ou, quando menos, ao fornecimento de carta de 

anuência para que o reclamante/devedor procedesse, ele próprio, à baixa. 

Não se registrando a ocorrência de tais eventos, caracteriza-se o ato 

ilícito, a ensejar a reparação por danos morais, conforme entendimentos 

jurisprudenciais em casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS. PROTESTO PRÉVIO. 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO CREDOR. NÃO FORNECIMENTO. 

MANUTENÇÃO DO NOME DE DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

FIXAÇÃO. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE DO JULGADOR. REFORMA DA 

SENTENÇA. 1 - Para o cancelamento do registro de protesto é preciso que 

se apresente declaração de anuência do credor. No caso dos autos, o 

apelante afirma não ter recebido a carta de anuência e o apelado, por seu 

turno, não provou a respectiva entrega, razão pela qual a manutenção do 

protesto constitui ato ilícito, que enseja o dever de reparação. 2 - O dano 

moral, neste caso, existe ‘in re ipsa’, ou seja, para sua configuração basta 

a prova da ocorrência do fato ofensivo. 3 - O valor da indenização deve 

ser f ixado dentro da razoabi l idade.”  (TJMG. AC n. 

5248384-26.2009.8.13.0145. 16ª Câmara Cível. Relator JOSÉ MARCOS 

VIEIRA. Julgado em 11-5-2011. Publicado 20-5-2011). “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE DÍVIDA COM 

ATRASO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO. Registro original 

justificável diante do atraso na quitação da prestação. Demandada que 

não fornece a carta de anuência para o cancelamento do protesto. 

Ofensa à imagem, boa fama e credibilidade da pessoa jurídica. 

Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, incs. V e X. Código 

Civil de 2002, arts. 186 e 927. Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. 

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inc. VIII. Inversão do ônus da 

prova. Dano moral. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.” (TJSC. AC n. 

2009.046549-2. 2ª Câmara de Direito Civil. Relator NELSON SCHAEFER 

MARTINS. Publicado em 10-9-2010). Quanto ao dano moral. No caso, 

verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado na 

manutenção de protesto após o devido pagamento da dívida nele 

constante, corroborado com a conduta negativa de não ter fornecido ao 

consumidor, independentemente de qualquer solicitação, os meios para a 

baixa de tal restrição, tão logo recebidos os pagamentos devidos. A 

respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que na medida em que o 

banco reclamado admite a realização de serviços bancários em suas 

agências, 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 banco 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 do reclamante quanto 

à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

bancária 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 banco reclamado, instituição financeira de grande porte, 

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 confirmar a liminar 

concedida no Id. 999255, bem assim JULGAR PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para o fim de CONDENAR o banco reclamado a pagar 

ao reclamante, a título de indenização por 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) até o efetivo 
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pagamento. 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. SUBSTITUO O PROJETO DE 

SENTENÇA, do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, nos 

seguintes termos: Vistos etc. Trata-se de reclamação sob a alegação de 

que entabulou contrato de financiamento com o reclamado e por 

problemas financeiros atrasou algumas parcelas, porém teria procedido a 

quitação. No entanto, seu nome teria sido incluso nos órgãos de proteção 

ao crédito pelo reclamado, permanecendo mesmo após a quitação da 

dívida. Em sede de contestação o reclamado aduz que, dada a 

inadimplência houve o protesto do contrato entabulado entre as partes, 

cabendo à reclamante a baixa do protesto, visto que à época da 

efetivação deste o contrato se encontrava com parcelas em atraso (Num. 

13820836). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, a questão não 

demanda maiores tergiversações, visto que é matéria pacificada no âmbito 

do STJ, via Recurso Repetitivo, a saber: INSCRIÇÃO DO NOME DO 

DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. 

SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO 

DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO 

CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE 

RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A 

CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 1. Para 

fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular 

inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer 

a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do 

numerário necessário à quitação do débito vencido". 2. Recurso especial 

não provido. (STJ – 2ª S. REsp 1424792/BA. Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, J. 10/09/2014, DJe 24/09/2014) Nesta toada, constata-se que 

cabia à reclamante, após a quitação do contrato, requerer a carta de 

anuência para proceder a baixa do protesto efetivado em seu nome. 

Inexistindo prova de que a requerente tenha requerido a emissão do 

documento e o banco tenha negado o seu fornecimento, a improcedência 

dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010521-42.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAFAIETE TEIXEIRA DE QUADROS (REQUERENTE)

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

VIA BRASIL TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

ELISETE AGUSTINI (REQUERIDO)

CLAUDIO NOGUEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

FRANCELINO FERREIRA GIL (REQUERIDO)

 

Processo: 8010521-62.2012.811.0014 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 Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 4544206, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 20 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010251-47.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO EDEMAR FICAGNA (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR DE FATIMA PUME (EXECUTADO)

 

Processo: 80110251-47.2014.8.11.0040 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 Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 4532085. Sorriso/MT, 20 de setembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011260-83.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA MACEDO SCHRODER (EXECUTADO)

 

Processo: 8011260-83.2010.8.11.0040 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 Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 4817988. Sorriso/MT, 20 de setembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010383-41.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DE SOUSA CUNHA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010383-41.2013.8.11.0040 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 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, considerando a 

diligência de ID. 4870032. Sorriso/MT, 20 de setembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001628-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

PEDRO ASUNCION COLMAN AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001628-74.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PEDRO ASUNCION COLMAN 

AQUINO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta 

por PEDRO ASUNCION COLMAN AQUINO 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 R$ 215,88 

(duzentos e quinze reais e oitenta e oito centavos), proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. A mesma não reconhece a 

dívida pois honrou com todos seus compromissos. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte da 

reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito. Alega que não houve busca do 

reclamante para tentar resolver de forma administrativa, não originando 

danos morais. 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 houve 

juntada de contratos assinados. 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. 

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 JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos 

débitos impugnado no valor de R$ 215,88 (duzentos e quinze reais e 

oitenta e oito centavos), 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: 1000819-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

CLADISON ANDRE SCHIEVENIN (REQUERENTE)

TERRA AGRO COMERCIO DE CEREAIS E INSUMOS LTDA (REQUERENTE)

DENILCE JULIANA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL ASSEF SERRANO (ADVOGADO(A))

ENZO VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

SANDRO VIEIRA DE MORAES (ADVOGADO(A))

V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

DEIRDRE ARAUJO SERRA FERNANDES (ADVOGADO(A))

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000819-21.2017.8.11.0040. REQUERENTE: TERRA AGRO COMERCIO DE 

CEREAIS E INSUMOS LTDA, CLADISON ANDRE SCHIEVENIN, DENILCE 

JULIANA DE AZEVEDO REQUERIDO: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS 

LTDA, DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, 

ENZO VEICULOS LTDA Vistos etc. Em consulta ao site da receita federal, 

constatei que a parte autora não se encontra cadastrada como EPP e/ou 

ME. Assim, intime-se a parte autora para que comprove que se encontra 

enquadrada nas hipóteses do inciso II do §1º do art. 8ª da Lei n. 9.099/95, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES DINIZ NEVES (REQUERENTE)

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

ROGER GONCALVES SILVA (ADVOGADO(A))

MARCELO LEOPOLDO DA MATTA NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000537-46.2018.8.11.0040 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, 20 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001758-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI APARECIDA LEAL (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (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: 

1001758-64.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCI APARECIDA LEAL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por LUCI 
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APARECIDA LEAL 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, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada no valor 

R$865,95(Oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco 

centavos), contrato de n. 96825151000000FI. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando que a cobrança é legitima, pois, 

o reclamante realizou a contratação dos serviços ofertados pela empresa. 

Afirma que o valor negativado corresponde aos encargos gerados pela 

utilização do limite para cobrir os valores em aberto em sua conta 

corrente. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos 

na reclamação. Em impugnação, 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. Conforme apresentado 

em contestação e no documento de ID 15070843, ficou demonstrado, 

através do contrato assinado, que o reclamante contratou os serviços 

ofertados pela reclamada. 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, 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: 1001759-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GERSON MIGUEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001759-49.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GERSON MIGUEL REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Trata-se de ação proposta por 

GERSON MIGUEL 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, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada no valor R$229,23 (Duzentos e vinte e 

nove reais e e vinte e três centavos), contrato de n. 353243761000091CT. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando que a cobrança é legitima, pois, o reclamante realizou a 

contratação dos serviços ofertados pela empresa. Afirma que após a 

contratação o reclamante efetuou diversas movimentações bancárias, 

ficando inadimplente com suas obrigações. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, 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. Conforme 

apresentado em contestação e no documento de ID 15120307, ficou 

demonstrado que o reclamante contratou os serviços ofertados pela 

reclamada. Além de provar a assinatura de contrato foi juntado 

demonstrações de diversas movimentações realizada pelo reclamante, 

inclusive com demonstração de pagamento em fatura. (ID 15120308) 

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, 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: 1002840-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

LEIDE MARIANA VIEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002840-67.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LEIDE MARIANA VIEIRA 

MARTINS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Trata-se de ação proposta por LEIDE MARIANA VIEIRA 

MARTINS 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 
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inscrição providenciada pela parte reclamada no valor de R$ 463,29 

(quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), tendo 

como referência o contrato nº 840699531. 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. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, alega que 

houve a cessão de crédito com o Banco do Brasil e a reclamante foi 

devidamente notificada, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte da 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, 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 10544713. 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. 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: 8010178-46.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ (ADVOGADO(A))

EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI BORTOLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARI PEDRO WEBER (EXECUTADO)

TANIA NARA ROSPIERSKI WEBER (EXECUTADO)

 

Processo nº. 8010178-46.2012.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida constante do ID nº 14521589 e 15421585, bem como 

sobre os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 

53, §4º). Sorriso, 20 de setembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judiciária.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003762-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1003762-11.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

FRANCISCO ALVES RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Interposto embargos 

de declaração sob fundamento de omissão na fundamentação referente 

aos danos morais, verifica-se no ID 12811795 que a recorrente cumpriu o 

valor da condenação, praticando ato incompatível com o interesse de 

recorrer, pois aceitou tacitamente os termos da decisão recorrida (NCPC, 

art. 1.000). Nesse sentido, destaco as lições de Teresa Arruda Alvim 

Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e 

Rogerio Licastro Torres de Mello (Primeiros comentários ao novo código de 

processo civil: artigo por artigo, 1ª ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015, p. 1431-1432): Este dispositivo trata do instituto da aquiescência, 

que também ocorre depois de proferida a decisão e antes de interposto o 

recurso. Pode constituir na aceitação expressa ou tácita da decisão, 

normalmente expressada pelo cumprimento desta. A aquiescência não se 

confunde com a renúncia, mas leva a esta. Casos haverá em que o 

cumprimento da decisão se fará por outras razões diferentes da 

concordância, como, por exemplo, evitar a incidência de multa fixada pelo 

não cumprimento da decisão. Neste caso, a parte deve ressalvar 

expressamente que se reserva o direito de recorrer e alistar os motivos 

que a levaram a cumprir a decisão, para que este cumprimento não seja 

interpretado como concordância tácita. Nesse sentido, o parágrafo único, 

ao estabelecer a regra de que a conduta-prática de ato ou de 

atos-incompatível com o ato de recorrer só será tida como aceitação, se 

não houver expressa ressalva. (grifou-se). Colaciono também o 

entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PETICIONAMENTO 

POSTERIOR. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. ART. 1.000 DO NCPC. 

ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71006526404, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 

10/03/2017) Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de 

declaração, e tendo em vista o depósito do valor acostado, após o trânsito 

em julgado da presente decisão, EXPEÇA-SE ALVARÁ DO VALOR 

DEPOSITADO CONFORME DADOS INFORMADOS NO ID 12989692. 

Entretanto, verifico que houve discordância da parte autora acerca do 

valor depositado, de modo que deve ser intimada a parte requerida a 

manifestar-se. Intime-se a requerida/embargante para manifestar-se 

acerca do pedido de pagamento do valor remanescente, conforme 

requerido pela parte autora no ID. 12989960 e ID 12989962. Havendo 

pagamento voluntário do remanescente, expeça-se alvará e arquive-se. 

Do contrário, conclusos. Isento de custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 28 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 de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001713-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA BARBOSA SENA (REQUERENTE)
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001713-60.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VERA 

LUCIA BARBOSA SENA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se 

de ação proposta por VERA LUCIA BARBOSA SENA 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$250,99(duzentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), 

contrato 815963591000053FI, proveniente de inscrição providenciada pela 

parte reclamada. A mesma não reconhece a dívida pois honrou com todos 

seus compromissos. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, 

bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte da reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Alega ilegitimidade passiva. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, 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 houve juntada de contratos assinados. 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. 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 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor de 

R$250,99(duzentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005462-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JIUVANI LEAL (ADVOGADO(A))

VALTER APARECIDO PERUZI (REQUERENTE)

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. DALPIVA - ME (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005462-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALTER APARECIDO PERUZI 

REQUERIDO: L. A. DALPIVA - ME, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos etc. Em 

que pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de prejuízo irreparável, eis que, caso julgados 

procedentes os pedidos iniciais, o reclamado DETRAN deverá proceder 

com a transferência do veículo para a reclamada L. A. DALPIVA – ME 

(CIRIN MOTOS). Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos 

autorizadores para a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Às providências.
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1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 171325 Nr: 4176-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GUERRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 Vistos etc.

Acolho o pedido formulado pelo MPE na fl. 398, de substituição da 

testemunha Weslley Soth de Almeida, e determino a intimação/requisição 

da testemunha PM Jackson da Silva Martins em substituição.

Tendo em vista que a testemunha Weslley Soth de Almeida foi arrolada 

também pela defesa, intime-se o Ilustre Advogado de Defesa, POR 

TELEFONE, devido à urgência dos autos, por se tratar de processo de réu 

preso, e com Sessão de Julgamento designada para o dia 24/09/2018, 

para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, indique endereço 

atualizado da testemunha, e/ou manifeste solicitando desistência ou 

substituição da mesma, valendo o silêncio como desistência da oitiva.

No mais, após o decurso do prazo sem manifestação pela defesa, 

aguarde-se a realização da Sessão designada. Em caso de manifestação, 

faça-se os autos conclusos.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 146110 Nr: 2012-25.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE DE FATIMA CONSTANCIO DA SILVA, 

EDILSON PEREIRA LIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, Jiuvani Leal - OAB:24645/0

 Vistos etc.

Diante da ausência do advogado, redesigno audiência de instrução para o 

dia 23 de outubro de 2018, às 16 horas.

Intime-se o advogado de Defesa.

Da presente saem todos intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 134084 Nr: 7499-10.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DOUGLAS PEREIRA SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação Penal que visa a apurar a prática do crime previsto no 

art. 157,§2º, inciso I do CP, em que figura como réu JACKSON DOUGLAS 

PEREIRA SÁ, sob a acusação, de fundo fático, de que, na data de 

15/06/2015, teria, mediante uso de arma de fogo, subtraído celular e 

notebook das vítimas.

 Recebida a denúncia e designada audiência de instrução, vieram os autos 

conclusos para audiência de instrução. Ouvida a vitima, ela declarou não 

ter interesse na presente ação, tanto que requerida sua absolvição.

 É o relatório passo a decidir.

 Não existem preliminares a serem analisadas, e, como bem se nota, os 

ditames processuais foram observados não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, superadas tais questões, 

passo a analisar a questão de fundo da demanda. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, há que se reconhecer a tese absolutória 

defendida pelo MP e ratificada pela Defesa, visto que não produzida 

qualquer prova a respeito da autoria dos fatos versados na denúncia.

 Assim, por conseguinte, à luz de tais constatações, nesse influxo de 

idéias, partindo da premissa de que o contexto probatório não fornece o 

grau de certeza necessário quanto à autoria do fato, considero que a 

absolvição do réu é medida que se impõe.

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de 

ABSOLVER o réu JACKSON DOUGLAS PEREIRA SÁ, devidamente 

qualificado, da acusação da prática do crime previsto no art. 157, §2º, 

inciso I do CP, fazendo-o com fundamento nas disposições do art. 386, 

inciso VII do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado do presente veredicto, procedam-se às 

anotações de praxe e baixas necessárias. Determino que o Cartório faça 

as comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de Identificação 

[art. 809, inciso VI do Código de Processo Penal]. Sem custas.

JUNTE-SE CÓPIA DA PRESENTE NO PEP 103031.

 Publicada em audiência. Após o trânsito arquive-se. Registre-se. Saem os 

presentes intimados.

Da presente saem todos intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 82295 Nr: 1176-28.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIR JOSÉ SANTANA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos etc.

Em razão da cota do MPE de fl. 245, designo audiência de continuação 

para o dia 05 de novembro de 2018, às 15h00Min.

Intimem-se as testemunhas Angelo Dalsóquio e Jacir Custarelli nos 

endereços indicados nos itens “II e III” de fl. 245.

Depreque-se a oitiva da testemunha Daiana Verella dos Santos para a 

Comarca de União do Sul – MT.

Oficie-se o Juízo da Comarca de Guapo – GO, solicitando informações 

acerca do cumprimento da CP de fls. 251/253, uma vez que conforme 

extrato em anexo, o interrogatório do réu se realizou no dia 14/08/2018.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 169576 Nr: 3115-33.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, MAGNO JOSE DA SILVA - OAB:19135/O, NILTON LUIS 

FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 a) segundo a dicção do art. 405, §§ 1.º e 2.º do CPP e do item 2.20.1.1 da 

CNGCGJ/MT ordeno que os registros telemáticos, em audiovisual, dos atos 

realizados na presente solenidade sejam sujeitados a gravação magnética 

em mídia digital (CD-ROM não regravável) que posteriormente deverá ser 

anexada aos autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser 

gravada no hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os itens 

2.20.1 e 2.20.3 da CNGCGJ/MT. De suma, importância realçar, outrossim, 

que, de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o item 2.20.4 

da CNGCGJ/MT não será realizada a transcrição das declarações 

registradas;

b) depreque-se a oitiva da vítima no endereço de fl. 126 apresentado pelo 

Parquet;

c) designo a audiência de continuação (oitiva da testemunha de Defesa e 

interrogatório do acusado) para o dia 05/11/2018 às 16hrs30min, intime-se 

a testemunha de Defesa Roberto Carlos Scatambulli.

Da presente saem todos intimados.

2ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129848 Nr: 5271-62.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SALAZAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 Processo: 5271-62.2015.811.0040 Código 129848

VISTOS/MV.

Destarte, considerando que na data do dia 29/03/2018 o e. TJMT declarou 

ponto facultativo, resta por prejudicada a oralidade anteriormente 

aprazada para esta data, desse modo redesigno a oralidade para o dia 

11/10/2018, às 16:00min.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 12 de março de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 197444 Nr: 8178-05.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON LIMA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 8178-05.2018.811.0040 (Código 197444) VISTO/KP. Destarte, 

uma vez apresentada a defesa preliminar nos termos do art. 55, §4º, Lei 

nº 11.343/2006 e preenchido os requisitos legais do artigo 41 et seq e não 

sendo o caso de aplicação do artigo 395, ambos do CPP, forte no artigo 

396 do mesmo Código Instrumental Penal, RECEBO denúncia sub examine, 

que tramitará segundo o rito especial do art. 54ss da Lei 11.343/2006. Nos 

termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18/10/2018 às 08:30 

horas. Determino a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério 

Publico e Defensória Publica, se atuante no feito. Nos termos do artigo 56 

da Lei 11.343/2006, oficie a POLITEC, para que esta no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias encaminhe a este juízo o laudo definitivo 

da droga apreendida. Por oportuno, de acordo com o §4º, do art.455, do 

CPC, a intimação será pela via judicial quando: I - for frustrada a intimação 

prevista no § 1º deste artigo; II - sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor 

público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da 

repartição ou ao comando do corpo em que servir; IV - a testemunha 

houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou 

Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - quando for uma daquelas 

determinadas no artigo 454, do CPC, e nos artigos 220 e 221, ambos do 

CPP. Requisite à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) ou do agente público pertencente a quaisquer dos quadros das 

forças de segurança pública, que atue em regime de escala (PRF, PM, CB, 

PJC, etc.) e comunique-se ao referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade ut norma 

cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do CPP, cumulado com o inciso III, 

§4º, do artigo 455, do CPC. Sorriso/MT, 18 de setembro de 2018. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 160149 Nr: 9240-51.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 9240-51.2016.811.0040 (Código 160149) VISTOS/KP. Destarte, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/11/2018 às 

08:00 horas. Quanto a vitima ROSELAINE CARDOSO intime-se esta no 

endereço constante a fl. 84. Fica, desde já, a vítima advertida que a sua 

ausência acarretará em sua condução coercitiva, bem como, na aplicação 

de multa no valor correspondente para cumprimento da diligência do Oficial 

de Justiça. Com efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do artigo 455, do CPC, a 

defesa deverá informar por completo o endereço da testemunha arrolada, 

com logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, para intimação por carta 

com aviso de recebimento, sob pena de preclusão. Por oportuno, calha 

vincar que de acordo com o §4º, do art.455, do CPC, a intimação será pela 

via judicial quando: I - for frustrada a intimação prevista no § 1º deste 

artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao 

juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese 

em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do 

corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada pelo 

Ministério Público, pela Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou 

nomeado); ou; V - quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, 

do CPC, e nos artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva 

autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público 

pertencente a quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, 

que atue em regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao 

referido chefe de repartição sobre a expedição de mandado para 

intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe 

data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 

do CPP, cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Sorriso/MT, 

17 de setembro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 197444 Nr: 8178-05.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON LIMA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 18/10/2018, com início às 08:30hr, no fórum desta comarca.

 Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 195667 Nr: 7201-13.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA GOMES DA CRUZ, ELISANGELA 

BARRADAS DO NASCIMENTO, RUBIA MARIA GATTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, DEFENSORIA PÚBLICA DE SORRISO/MT - OAB:, MATHIS 

HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 30/10/2018, com início às 10:30 hrs, no fórum desta comarca.

 Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto
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 Cod. Proc.: 93553 Nr: 5048-17.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BORGES CURVO, CARLOS ALBERTO 

DE OLIVEIRA, JOÃO ALVES DA SILVA, MARCELIO ELIAS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, FERNANDO MARQUES E SILVA - OAB:7731, FERNANDO 

MENDES DA SILVA - OAB:6518 e 7.603/MT, HUGO FLORENCIO DE 

CASTILHO - OAB:15640, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - 

OAB:15216/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A, VIVIANNE CRISTINE CALDAS - 

OAB:9.826/MT, WESLEY FRANCISCO LINS FARIA - OAB:13.126-B/MT

 Processo: 5048-17.2012.811.0040 Código 93553

VISTOS/MV

Considerando o requerimento do réu de fl. 1665, redesigno a oralidade 

para o dia 20/02/2019 às 15:30 horas.

Sem prejuízo do acima exposto, defiro o prazo de 05(cinco) dias para a 

juntada de atestado médico pelo réu.

.

Após, volte concluso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 18 de setembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101553 Nr: 4442-52.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FAUSTINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO SAMORANO MEDINA 

- OAB:23367/B

Certifico e dou fé que remeto o presente para INTIMAÇÃO do advogado 

de defesa a fim de apresentar seus dados bancários e cpf para 

levantamento de valores, no prazo legal.

Intimação da Parte Requerida

JUIZ(A): Anderson Candiotto

Cod. Proc.: 83980 Nr: 3124-05.2011.811.0040

AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO GOLLER SILVA

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Aberta a audiência presidida pelo MM. Juiz, constatou-se a presença da 

Promotora de Justiça Dr.(a) Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides, do(a) 

Defensor(a) Público(a) ou Advogado(a) constituído(a) Dr.(a) José 

Francisco Pontes de Azevedo, todos esclarecidos, cientes e de acordo 

com as regras de utilização, publicidade, segurança e conservação do 

registro audiovisual para coleta da prova oral, manifestação das partes e 

decisões judiciais proferidas nesta oralidade, conforme seção 20, capítulo 

2 da CNGC, § 1º do art. 405 do CPP, Lei 11.419/06 e EC 45/2004. 

Encerrada a oralidade, o MPE requereu vista dos autos para manifestar 

quanto ao endereço atualizado da vítima.

Intimação da Parte Requerida

JUIZ(A): Anderson Candiotto

Cod. Proc.: 130454 Nr: 5573-91.2015.811.0040

AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: AP, TCP

PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDS

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:8234

Processo: 5573-91.2015.811.0040 (código 130454)

VISTOS/MV

Trata-se de procedimento cautelar autônomo instaurado para aplicação de 

medidas protetivas de urgência, na forma da Lei n.º 11.340/06 (“Lei Maria 

da Penha”), em razão da configuração de atos de violência contra mulher 

no âmbito doméstico-familiar. No decorrer do feito, foram concedidas 

medidas protetivas à vítima.

É o breve relato. Decido.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a parte ofendida foi 

regularmente intimada a manifestar interesse quanto à manutenção ou não 

das medidas protetivas outrora concedidas em seu favor, porém, 

quedou-se inerte, o que revela desinteresse tácito pelo prosseguimento da 

demanda, bem como pelas próprias medidas deferidas em seu benefício.

Desta maneira, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c.c. art. 13 da 

Lei n.º 11.340/06, face à falta superveniente de interesse processual, 

razão pela qual REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS outrora concedidas.

Sem custas.

Após as formalidades legais, transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo ut CNGC.

Ciência ao Ministério Público.

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

Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 067/2018/DF - Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, 

Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de Outubro, a saber:

* A Portaria nº 067/2018/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 275281 Nr: 5205-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO LUIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 56 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 183,70 (Cento e Oitenta e 

Três Reais e Setenta Centavos) devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o 

Oficial de Justiça Aloisio Francisco Jacoby, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 263986 Nr: 27651-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CORREIA VIEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 41 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 73,48 (Setenta e Três 

Reais e Quarenta e Oito Centavos) devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça Antonio Augusto Ribeiro, e juntada aos autos 

com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 270523 Nr: 1566-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CHIEZA MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 106-verso e 

em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 132389 Nr: 2246-35.2011.811.0055

 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): NATANAILTON MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 188529 Nr: 5436-64.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. DA SILVA DALMASO - ME, DORACI 

MARIANO DA SILVA DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 102 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 650,00 

(Seiscentos e Cinquenta Reais), devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através 

do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o 

Oficial de Justiça Diogo Luiz Mazzutti, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 179192 Nr: 21259-15.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO BROGGI, VIVIANE GARCIA DE SIQUEIRA 

BROGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CANEI, LEANDRO DA MOTTA 

LAMEIRA, IONE DA MOTTA LAMEIRA, ALUG ADMINISTRADORA DE BENS 

LTDA, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALFREDO STORT 

FERREIRA - OAB:OAB/MS 5159, CARLOS EDUARDO DA MOTTA 

LAMEIRA - OAB:14.182 MS, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, 

JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, OSCAR LUIS OLIVEIRA - OAB:OAB/MS 

5.588, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 1095/1104 pela parte requerida CARLOS ALBERTO 

OLIVEIRA SANTOS. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para que apresentem as 

contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 231329 Nr: 19992-37.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CANEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALFREDO STORT 

FERREIRA - OAB:OAB/MS 5159, OSCAR LUIS OLIVEIRA - OAB:OAB/MS 

5.588

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 214/276 pela parte autora. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 102555 Nr: 1431-43.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTA FILHO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO VENTURINI, ELEMAR PEDRO 

VENTURINI, JAIR VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, Marcos Botelho Lucidos - OAB:11667/MT, VILSON 

SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO BERTELLI - 

OAB:10.748-B OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT

 Cerifico e dou fé que o autor juntou o comprovante de pagamento da guia 

de diligência e verificando o comprovante de pagamento a data de 

pagamento foi efetivada na data de 13.08.2018 quando o vencimento do 

boleto era dia 12.08.2018. Certifico, ainda, que efetuei consulta acerca do 

pagamento da guia e a continua não arrecadada (documento anexo). 

Referido valor pode ter sido extornado para a conta da qual foi debitado 

ou poderá ser solicitado a restituição junto à Coordenadora Administrativa. 

Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 
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os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a 

parte autora para que expeça nova guia de diligência do Oficial de Justiça 

a ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, 

a fim de que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 229024 Nr: 17681-73.2016.811.0055

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

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HELOU DA COSTA & CIA LTDA 

EPP, RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 85 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 77,80 

(Setenta e Sete Reais e Oitenta Centavos), devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça Osmar Deluca, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153385 Nr: 2057-86.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDESMAR RIBEIRO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO TEIXEIRA, ROBERT 

ENGELBERTH DE ITIKAWA CARVALHO DE ANDRADE, ESPOLIO DE ROSA 

TAZUKO ITIKAWA HONDA, PATRICIA ITIKAWA HONDA, PATRICIA 

ITIKAWA HONDA, ESPOLIO DE ALBERTO AKIRA HONDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12867, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AECIO DAL BOSCO ACAUAN - 

OAB:26153, MATHEUS BIAGGI M. DE MELHO - OAB:OAB/SP 349.296, 

RAFAEL MARQUES ASSI - OAB:340789

 Vistos,

Considerando-se o teor do Provimento 8/2008 CM, que alterou a escala de 

Substituição desta Comarca, não mais este juízo possui competência para 

análise do feito em substituição legal,

Assim de rigor a remessa dos autos ao Juízo competente para prosseguir 

o presente feito.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143983 Nr: 3561-64.2012.811.0055

 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: VALDEMIR AMADO JUNIOR, FELIX DELLA ROSA 

AMADO, LUIZ ANTONIO DELLA ROSA AMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARISA DELLA ROSA AMADO, 

ESPOLIO DE VALDEMIR AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL 

SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o acórdão mencionou na reforma da sentença apenas 

para determinar a reserva do crédito alimentar de Luiz Mariano Bridi, no 

valor de R$ 27.295,44 (vinte e sete mil duzentos e noventa e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos), a ser destacado dos valores referentes a 

pensão por morte da qual Valdemir Amado era beneficiário.

Determino seja oficiado o Instituto Municipal de São Paulo - IPREM para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a transferência do valor 

acima mencionado, relativo a pensão por morte de Valdemir Amado, para 

conta corrente informada pelo requerente (fls. 122).

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284729 Nr: 12877-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I – DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência;II - 

INDEFIRO a tutela cautelar de arrolamento de bens em caráter 

antecedente, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos 

previstos no art. 303 do CPC. III – PROCEDA-SE com a juntada da consulta 

junto ao sistema RENAJUD de veículos automotores em nome da parte 

requerida.IV – OFICIE-SE o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 

requisitando informações acerca de bens imóveis em nome da parte 

requerida.V – OFICIE-SE ao INDEA de Mato Grosso requisitando relação de 

semoventes registrados em nome da parte requerida, bem como as guias 

de transito animal (GTA) que foram emitidas pela parte requerida nos 

últimos 05 (cinco).VI – OFICIE-SE ao INCRA requisitando cópia dos 

cadastros dos imóveis rurais referentes aos lotes n. 116 e 117 de 

titularidade de Maria da Penha de Freitas e Antônio Pardim.VII - INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, formular o pedido principal, 

nos termos do art. 308 do CPC.Com a apresentação do pedido principal, 

CONCLUSOS.Intime-se.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252508 Nr: 18858-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KAT, KCAT, JCADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que embora a Requerida tenha sido 

devidamente citada, deixou transcorrer in albis o prazo para oferecer 

contestação, deste modo, decreto sua revelia.Entretanto no caso dos 

autos não tem aplicação na espécie o disposto no artigo 344 do Código de 

Processo Civil: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

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

Logo, como o litígio em comento versa sobre direitos indisponíveis e 

conforme previsto no artigo 345, inciso II do Código de Processo Civil, os 

efeitos da revelia não se operam, notadamente o de se presumir como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial.Posto isso, dando 

prosseguimento ao feito:Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 07/02/2019, às 13h30mim.Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas, nos termos do art. 450, do Código de 

Processo Civil).Consigno que 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. 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, conforme dispõe o art. 455, do CPC.A 

intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC. Sem prejuízo,
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266670 Nr: 29590-78.2017.811.0055

 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: MOISES PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REILA MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

06/02/2019, às 14h30mim.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que 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. 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, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284535 Nr: 12698-60.2018.811.0055

 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: LVSS, WVSS, ESTER PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDO VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, não foi possível dar cumprimento a respeitável decisão 

retro, em virtude que na inicial, não consta o endereço da parte 

executada. Assim sendo, INTIMO a parte exequente, para informar o atual 

endereço da parte executada, no prazo legal.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat. 7761

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 247521 Nr: 14789-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEPDO, GPDO, MMP, GPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

20/02/2019, às 13h30mim.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que 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. 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, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265825 Nr: 29052-97.2017.811.0055

 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: EGDS, EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.49, que nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285971 Nr: 13866-97.2018.811.0055

 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: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 30/31, que designo o dia 

23/11/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 183025 Nr: 1082-93.2015.811.0055

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL MARCOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 183025.

Vistos,

 Inicialmente informo que já foi certificado o trânsito em julgado do acordão, 

conforme certidão de fls. 157.

Ademais, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 dias, instruir o 

pedido de cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e 

atualizado de débito, conforme determina o art. 524 do Código de 

Processo Civil.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 195375 Nr: 11150-05.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO BROGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 195375.

 Vistos,

 Defiro o petitório de fls. 134.

 Para tanto, expeça-se o respectivo alvará para levantamento da quantia 

depositada judicialmente, a ser depositada na conta bancária indicada às 

fls. 134.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Após, remeta-se ao arquivo observadas as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267254 Nr: 30069-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FREIRE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 267254.

 Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 Requerido: Sebastião Freire Bezerra.

 Vistos,

 Banco Bradesco Financiamentos S.A. ajuizou a presente ação de busca 

e apreensão em face de Sebastião Freire Bezerra, ambos qualificados na 

inicial, com fundamento no Decreto-lei 911/69, visando a apreensão do 

bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial veio instruída com o contrato de alienação em garantia e 

notificação extrajudicial por meio do telegrama.

 Deferida a liminar (fls. 20), o bem foi apreendido e depositado (fls.31).

 O requerido foi citado pessoalmente (fls. 30), contudo, deixou transcorrer 

in albis o prazo para consignar o equivalente ou apresentar contestação 

(fls. 39), de modo que a parte requerente, às fls. 41, requereu o 

julgamento antecipado da lide.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, combinado com o art. 3º, parágrafo 4º, do Decreto-lei nº 

911/69) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte autora merece ser acolhido, pois o conjunto 

probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece.

 Dessa forma, diante da inadimplência da parte requerida com relação às 

prestações do contrato de financiamento, ela passa a ter a posse injusta 

sob o bem objeto do contrato.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do autor a 

posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 13 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103934 Nr: 2746-09.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOACIR BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, João Luiz Berger Goulart Neto - OAB:11.269, 

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - OAB:11269, THYAGO 

RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Certifico que, haja vista a retificação dos cálculos de fls. 793/814 

apresentada pelo perito, intimo as partes para manifestarem, no prazo 

comum de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277032 Nr: 6598-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVALDO MORAES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 968,50 (novecentos e sessenta e 

oito reais e cinquenta centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça ALLANA KAREN KAWANO, mediante guia 

a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242435 Nr: 10803-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON NATAL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme se infere de fls. 76/78, os advogados que 

patrocinavam o executado renunciaram os poderes a eles outorgados, 

razão pela qual o devedor não está mais devidamente representado nos 

autos. Desse modo, considerando que a Carta de Intimação para 

pagamento do débito retornou sem que o executado fosse encontrado, 

intimo a parte exequente novamente 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.: 289385 Nr: 16521-42.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 289385.

Vistos,

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais e pedido de tutela antecipada, ajuizada por Ricardo 

Jacob em desfavor de Tim S/A, todos devidamente qualificados.

Em apertada síntese, o requerente alega que constantemente recebe 

ligações de cobranças efetuadas pela requerida, sendo que nas aludidas 

ligações a empresa ré sempre informa haver uma fatura em aberto na 

linha 065 98115-4635, referente aos meses de junho e julho de 2018.

Revela que, em uma das muitas ligações, já informou a atendente da 

empresa ré de que nunca teve qualquer tipo de relacionamento contratual 

com esta, sendo que a atendente lhe confirmou que não localizou nenhum 

contrato assinado por ele, e que procederia com o cancelamento da citada 

linha, bem como realizaria o estorno das faturas, conforme protocolo de nº 

2018.855.898.383.

Aduz que apesar das alegações acima realizadas, a requerida continua 

efetuando as ligações de cobrança, assim, ficando extremamente 

constrangido.

Ressalta que nunca teve qualquer relação contratual com a requerida, tão 

pouco esteve no município de Cuiabá, sendo que a filial que efetua as 

cobranças pertence a esse município, visto que se utiliza dos serviços de 

telefonia móvel de outra operadora.

Declara que por esta razão realizou denuncia junto a Coordenadoria de 

Defesa do Consumidor – Procon, todavia, não conseguiu resolver o 

problema de forma extrajudicial.

Assim, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja 

compelida a retirar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, caso 

esteja, bem como de proceder com os fins das ligações de cobrança.

Requer os benefícios da gratuidade judiciária, a inversão do ônus da 

prova, bem como solicita, por fim, que a instituição requerida arque com 

indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título dano moral.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 17/26.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação, devendo ficar suspensa a exigibilidade da condenação 

face ao deferimento da gratuidade.

Pois bem. As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações 

trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte autora requereu a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para compelir 

a parte requerida a retirar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

caso esteja, bem como de proceder com os fins das ligações de 

cobrança.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

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

No caso em comento, não verifico a existência do pressuposto que 

caracteriza a tutela de urgência, visto que o nome do requerente já se 

encontra negativado em virtude da inadimplência de outros contratos com 

terceiros, conforme narrativa às fls. 13-vº, desse modo, verifico que não 

há provas quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

para deferimento da tutela pleiteada.

Ademais, compulsando os autos, não apuro a existência do pressuposto 

que caracteriza a tutela de urgência, visto que o documento que embasa a 

pretensão da parte autora (fls. 26), não comprova a verossimilhança 

aludida em sua narrativa.

Portanto, como a parte requerente, salvo melhor juízo, não preencheu os 

requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, 

entendo que deve ser indeferida a tutela requerida.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

 Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 23 

de outubro de 2018, às 15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, deixo de inverter o ônus probatório, por reputar não demonstrada 

a verossimilhança das alegações.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277857 Nr: 7306-42.2018.811.0055

 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: TIAGO RIBEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277857.

 Vistos,

 Tiago Ribeiro, às fls. 71/74, opôs embargos de declaração em face da 

decisão de fls. 69, alegando a existência de contradição, posto que a 

decisão foi omissa ao não analisar a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como contraditória, haja vista a condição financeira 

apresentada no imposto de renda.

Ademais, apresentou aditamento à inicial, às fls. 76/81.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 82).

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a nítida pretensão da parte Requerente de rediscutir a 

matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade, mas tão somente ao saneamento dos vícios 

previstos no art. 1.022 do CPC, vícios estes inexistentes na decisão 

embargada.

Cumpre-me esclarecer que a inicial não foi sequer recebida ainda, eis que 

foi indeferido o pedido de justiça gratuita, não tendo sido recolhidas as 

custas inicias, razão pela qual não procede a alegação de omissão na 

decisão com relação à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do 

Consumidor, sendo certo que tal análise só tem pertinência após o prévio 

recebimento da petição inicial.

Desse modo, faz-se necessário que a parte Requerente primeiramente 

proceda ao recolhimento das custas processuais, para que, após, sejam 

analisadas as matérias apresentadas na inicial.

Deve ser destacado ainda que a decisão embargada não é contraditória, 

eis que os documentos juntados pela parte Requerente não comprovam a 

insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, tendo 

sido destacado que o fato de o Requerente possuir algumas restrições 

financeiras não é suficiente para deferir o pedido.

 Portanto, ao contrário do que alega a parte Requerente, a decisão que 

indeferiu a gratuidade da justiça está logicamente fundamentada.

 Assim, a irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser objeto 

de embargos de declaração, devendo a parte Requerente se valer do meio 

processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o caso.

 Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INDEFERIMENTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022, CPC NÃO VERIFICADAS. 

PROPÓSITO DE REDISCUSTIR A MATÉRIA. MEIO IMPRÓPRIO. EMBARGOS 

REJEITADOS. O acolhimento dos embargos de declaração só cabe quando 

constatados alguns dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, sendo inadmissível a rediscussão da matéria por este meio recursal. 

Embargos rejeitados.” (TJ-SC - ED: Balneário Camboriú 

4020439-28.2017.8.24.0000, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, Primeira Câmara de Direito Comercial)

 Aliás, a declaração de imposto de renda de fls. 65/68 possui algumas 

contradições que me chamam a atenção.

Isso porque, o fato do Requerente ter declarado apenas R$ 1.000,00 como 

bem, não o torna hipossuficiente, haja vista que a atividade desenvolvida 

pelo mesmo, bem como as relações creditícias formalizadas.

Digo que não é convincente também porque nenhuma receita foi registrada 

no imposto, não sendo crível que alguém plante ou crie algo e não venda 

absolutamente nada. Pode haver quebra de safra, mas a ponto de anular a 

produção não acredito.

 E não é só! No campo das dívidas da atividade, o Requerente descreve 

operações de crédito de aproximadamente R$ 750.000,00, não sendo 

crível que alguém “hipossuficiente”, de poucos bens, consiga acessar 

tanto crédito.

 Assim sendo, certo é que pelos valores em discussão nos presentes 

autos e a atividade rural praticada pelo Requerente, há evidente condição 

financeira.

 Logo, o que concluo é que a informação prestada à Receita Federal não é 

convincente.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 71/74, por 

inexistir o vício apontado.

Assim, mantenho inalterada a decisão de fls. 69 e determino a intimação 

da parte Requerente para, no prazo de 48 horas, pagar as custas iniciais, 

comprovando o pagamento, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento do registro e distribuição.

Às providências.

 Intime-se.

 Tangará da Serra-MT, 12 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276705 Nr: 6333-87.2018.811.0055

 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: GENESIO LOPES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276705.

 Vistos,

 Genesio Lopes Ribeiro, às fls. 91/94, opôs embargos de declaração em 

face da decisão de fls. 89, alegando a existência de contradição, posto 

que a decisão foi omissa ao não analisar a aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor, bem como contraditória, haja vista a condição financeira 

apresentada no imposto de renda.

Ademais, apresentou aditamento à inicial, às fls. 95/100.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 101).

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a nítida pretensão da parte Requerente de rediscutir a 

matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade, mas tão somente ao saneamento dos vícios 

previstos no art. 1.022 do CPC, vícios estes inexistentes na decisão 

embargada.

Cumpre-me esclarecer que a inicial não foi sequer recebida ainda, eis que 

foi indeferido o pedido de justiça gratuita, não tendo sido recolhidas as 

custas inicias, razão pela qual não procede a alegação de omissão na 

decisão com relação à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do 

Consumidor, sendo certo que tal análise só tem pertinência após o prévio 

recebimento da petição inicial.

Desse modo, faz-se necessário que a parte Requerente primeiramente 

proceda ao recolhimento das custas processuais, para que, após, sejam 

analisadas as matérias apresentadas na inicial.

Deve ser destacado ainda que a decisão embargada não é contraditória, 

eis que os documentos juntados pela parte Requerente não comprovam a 

insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, tendo 

sido destacado que o fato de a Requerente possuir algumas restrições 

financeiras não é suficiente para deferir o pedido.

 Portanto, ao contrário do que alega a parte Requerente, a decisão que 

indeferiu a gratuidade da justiça está logicamente fundamentada.

 Assim, a irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser objeto 

de embargos de declaração, devendo a parte Requerente se valer do meio 

processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o caso.

 Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INDEFERIMENTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022, CPC NÃO VERIFICADAS. 

PROPÓSITO DE REDISCUSTIR A MATÉRIA. MEIO IMPRÓPRIO. EMBARGOS 

REJEITADOS. O acolhimento dos embargos de declaração só cabe quando 

constatados alguns dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, sendo inadmissível a rediscussão da matéria por este meio recursal. 

Embargos rejeitados.” (TJ-SC - ED: Balneário Camboriú 

4020439-28.2017.8.24.0000, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, Primeira Câmara de Direito Comercial)

 Aliás, a declaração de imposto de renda de fls. 84/88 possui algumas 

contradições que me chamam a atenção.

Isso porque, o fato do Requerente ter declarado apenas alguns bens, não 

o torna hipossuficiente, haja vista que a atividade desenvolvida pelo 
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mesmo, bem como as relações creditícias formalizadas.

Digo que não é convincente também porque nenhuma receita foi registrada 

no imposto, não sendo crível que alguém plante ou crie algo e não venda 

absolutamente nada. Pode haver quebra de safra, mas a ponto de anular a 

produção não acredito.

 E não é só! No campo das dívidas da atividade, o Requerente descreve 

operações de crédito de aproximadamente R$ 750.000,00, não sendo 

crível que alguém “hipossuficiente”, de poucos bens, consiga acessar 

tanto crédito.

 Assim sendo, certo é que pelos valores em discussão nos presentes 

autos e a atividade rural praticada pelo Requerente, há evidente condição 

financeira.

 Logo, o que concluo é que a informação prestada à Receita Federal não é 

convincente.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 91/94, por 

inexistir o vício apontado.

Assim, mantenho inalterada a decisão de fls. 89 e determino a intimação 

da parte Requerente para, no prazo de 48 horas, pagar as custas iniciais, 

comprovando o pagamento, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento do registro e distribuição.

Às providências.

 Intime-se.

 Tangará da Serra-MT, 12 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262870 Nr: 26874-78.2017.811.0055

 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: MARCIA RODRIGUES CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLHO VIVO FRANCHISING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO PERPETUO 

BAPTISTA DE SOUZA - OAB:233313, RICARDO APARECIDO FELIX DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 245.887

 Autos nº. 262870.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277056 Nr: 6634-34.2018.811.0055

 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: ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277056.

 Vistos,

 Alessandra Cristina Pettenan, às fls. 73/75, opôs embargos de 

declaração em face da decisão de fls. 71, alegando a existência de 

contradição, posto que a decisão foi omissa ao não analisar a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, bem como contraditória, haja vista a 

condição financeira apresentada no imposto de renda.

Ademais, apresentou aditamento à inicial, às fls. 76/81.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 82).

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a nítida pretensão da parte Requerente de rediscutir a 

matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade, mas tão somente ao saneamento dos vícios 

previstos no art. 1.022 do CPC, vícios estes inexistentes na decisão 

embargada.

Cumpre-me esclarecer que a inicial não foi sequer recebida ainda, eis que 

foi indeferido o pedido de justiça gratuita, não tendo sido recolhidas as 

custas inicias, razão pela qual não procede a alegação de omissão na 

decisão com relação à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do 

Consumidor, sendo certo que tal análise só tem pertinência após o prévio 

recebimento da petição inicial.

Desse modo, faz-se necessário que a parte Requerente primeiramente 

proceda ao recolhimento das custas processuais, para que, após, sejam 

analisadas as matérias apresentadas na inicial.

Deve ser destacado ainda que a decisão embargada não é contraditória, 

eis que os documentos juntados pela parte Requerente não comprovam a 

insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, tendo 

sido destacado que o fato de a Requerente possuir algumas restrições 

financeiras não é suficiente para deferir o pedido.

 Portanto, ao contrário do que alega a parte Requerente, a decisão que 

indeferiu a gratuidade da justiça está logicamente fundamentada.

 Assim, a irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser objeto 

de embargos de declaração, devendo a parte Requerente se valer do meio 

processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o caso.

 Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INDEFERIMENTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022, CPC NÃO VERIFICADAS. 

PROPÓSITO DE REDISCUSTIR A MATÉRIA. MEIO IMPRÓPRIO. EMBARGOS 

REJEITADOS. O acolhimento dos embargos de declaração só cabe quando 

constatados alguns dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, sendo inadmissível a rediscussão da matéria por este meio recursal. 

Embargos rejeitados.” (TJ-SC - ED: Balneário Camboriú 

4020439-28.2017.8.24.0000, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, Primeira Câmara de Direito Comercial)

 Aliás, a declaração de imposto de renda de fls. 66/70 possui algumas 

contradições que me chamam a atenção.

Isso porque, o fato da Requerente ter declarado apenas alguns bens, não 

a torna hipossuficiente, haja vista que a atividade desenvolvida pela 

mesma, bem como as relações creditícias formalizadas.

Digo que não é convincente também porque nenhuma receita foi registrada 

no imposto, não sendo crível que alguém plante ou crie algo e não venda 

absolutamente nada. Pode haver quebra de safra, mas a ponto de anular a 

produção não acredito.

 E não é só! No campo das dívidas da atividade, a Requerente descreve 

operações de crédito de aproximadamente R$ 760.000,00, não sendo 

crível que alguém “hipossuficiente”, de poucos bens, consiga acessar 

tanto crédito.

 Assim sendo, certo é que pelos valores em discussão nos presentes 

autos e a atividade rural praticada pela Requerente, há evidente condição 

financeira.

 Logo, o que concluo é que a informação prestada à Receita Federal não é 

convincente.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 73/75, por 

inexistir o vício apontado.

Assim, mantenho inalterada a decisão de fls. 71 e determino a intimação 

da parte Requerente para, no prazo de 48 horas, pagar as custas iniciais, 

comprovando o pagamento, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento do registro e distribuição.

Às providências.

 Intime-se.

 Tangará da Serra-MT, 12 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156999 Nr: 5613-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
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LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY APARECIDA MORANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatória a ser distribuída na Comarca de 

Lucas do Rio Verde-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287872 Nr: 15488-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CACHOEIRINHA-RS, AMIEL DIAS DE LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE PEREIRA FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIEL DIAS DE LUIZ - 

OAB:OAB/RS 78.403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 287872.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 13 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272538 Nr: 3077-39.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SONIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272538.

Natureza: Rescisão contratual.

Requerente: Loteamento Parque Tarumã LTDA.

Requerido: Maria Sônia da Silva.

Vistos,

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos proposta por Loteamento Parque Tarumã LTDA em 

desfavor de Maria Sônia da Silva, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 133/135, 

informaram a realização de um acordo e pugnaram pela sua homologação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 133/135.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 13 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146483 Nr: 6213-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA FRANCISCA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 Autos nº: 146483.

 Vistos,

 Devidamente intimada a parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora, esta permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 213.

Deste modo, determino a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, 

sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 13 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276774 Nr: 6394-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFCO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DE SOUZA VICENZI, DELMAR DE 

SOUZA VICENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628 A, MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195, PAULA 

ABI-CHAHINE YUNES PERIM - OAB:273.374/SP, RAFAEL BICCA 

MACHADO - OAB:354406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, 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.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218754 Nr: 8886-78.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 218754.

Natureza: Execução.

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Sudoeste de Mato Grosso.

Executado: Luciano Ferreira de Lima.

Vistos,

 Trata-se de ação de execução ajuizada por Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados Sudoeste de Mato Grosso em desfavor de 

Luciano Ferreira de Lima, ambos qualificados.

 Realizados vários atos processuais, as partes compuseram 

amigavelmente, sendo referido acordo homologado às fls. 97/98.

 É o breve relatório.

D E C I D O.
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Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação acordada, conforme 

documento de fls. 100, entendo que o processo deve ser extinto, 

consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 13 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265230 Nr: 28616-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. E. CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 265230.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que as tentativas de citação da parte 

Requerida restaram infrutíferas (fls. 26 e 34).

 Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação 

pessoal da Requerida, razão pela qual determino sua citação por edital, 

pelo prazo de 30 dias, advertindo-o que caso seja revel, ser-lhe-á 

nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria 

Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 13 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220826 Nr: 10760-98.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA COMUNICAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915, 

Roberto Ferreira Santos Mancini - OAB:16.927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 220826.

 Vistos,

Diante da concordância da parte exequente às fls. 112, determino a baixa 

do veículo de placa QBT0360 constrito, via sistema RENAJUD.

Ademais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca do veículo restrito via RENAJUD, placa QBT0640, visto 

que o mesmo também se encontra alienado fiduciariamente, estando em 

posse do Banco Bradesco S/A.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 13 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288483 Nr: 15919-51.2018.811.0055

 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: CARLOS ADAELSON DURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DE SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 288483.

 Vistos,

 Compulsando aos autos, verifico que não foi juntado prévio requerimento 

administrativo.

 Contudo, é do meu convencimento que a ação de exigir contas somente 

poderá ser requerida judicialmente, quando não puder ser obtida sem a 

intervenção judicial.

 Em outras palavras, para que haja interesse de agir é necessário que se 

demonstre a existência de prévio requerimento administrativo e o não 

atendimento em prazo razoável.

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a existência de pedido administrativo, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 13 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160988 Nr: 11289-25.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. S. L. FERREIRA E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 160988.

 Vistos,

 Defiro o pedido de suspensão formulado às fls. 86.

Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no 

silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 13 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257003 Nr: 22291-50.2017.811.0055

 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: IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257003.

 Vistos,

 Defiro o petitório de fls. 69, nos termos da decisão de fls. 56.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 13 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 170063 Nr: 11194-58.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ESPINDOLA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVR PRIME SPAZIO CRISTALLI 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:325.150-SP, DANIELA PATINI - OAB:11.660-MT, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654-MG

 Autos nº: 170063.

 Vistos,

 Considerando o pagamento voluntário da parte requerida, intime-se a 

parte requerente para indicar uma conta para depósito os valores 

depositados nos autos.

Feito isto, desde já, autorizo o levantamento da importância em favor da 

parte exequente.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Após, com o trânsito em julgado certificado às fls. 263, remeta-se ao 

arquivo observadas as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 13 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280908 Nr: 9707-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA BORDINI DUARTE - 

OAB:OAB-SP 282.567, MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 280908.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que às fls. 51 foi noticiada a 

celebração de acordo entre as partes, contudo, não foi juntada a 

respectiva minuta.

 Nessa esteira, determino a intimação das partes para que juntem a minuta 

de acordo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, diante da informação de tratativas de acordo, cancelo a 

audiência de conciliação anteriormente agendada.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 13 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155162 Nr: 3779-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UESLEI RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 Autos nº: 155162.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Ueslei Rodrigues da Silva.

Executado: BV Fianaceira S/A Crédito Financiamento e Investimento.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Ueslei Rodrigues da 

Silva em desfavor de BV Fianaceira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento, ambos qualificados.

 Prolatada a sentença às fls. 87/94, a parte exequente pugnou pelo 

cumprimento de sentença (fls. 99/100 e fls. 101/102).

Às fls. 111/113 foi realizada penhora via Bacenjud, sendo às fls. 133 

expedido alvará para levantamento de valores.

 Às fls. 134 o exequente foi intimado para se manifestar em 

prosseguimento, porém, permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 136, 

deixando entrever que houve o integral cumprimento da obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Sem custas, eis que a parte exequente é beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 13 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289425 Nr: 16581-15.2018.811.0055

 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: MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE CARLOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 289425.

 Vistos,

 Trata-se de ação de imissão na posse c/c perdas e danos e pedido de 

antecipação de tutela ajuizada Moises Aparecido de Oliveira em face de 

Cleonice Carlos Ferreira, ambos qualificados nos autos.

 Em síntese, a parte Requerente alega que, em 21 de novembro de 2016, 

adquiriu o imóvel de matrícula 25.291 do CRI de Tangará da Serra/MT, em 

leilão realizado pela Caixa Econômica Federal.

 Aduz que a parte Requerida é ex-mutuária da Caixa Econômica Federal e 

se recusa a desocupar o imóvel, mesmo após notificação extrajudicial, 

estando assim impossibilitado de exercer a posse do imóvel adquirido.

 Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que seja 

expedido mandado de imissão na posse, pugnando ainda pelo deferimento 

de arrombamento e reforço policial, caso haja resistência na desocupação 

do imóvel.

Pugna ainda pelos benefícios da justiça gratuita, pela condenação da 

Requerida ao pagamento de perdas e danos e indenização por danos 

morais.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 21/37.

 É o necessário à análise e decisão.
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Inicialmente, concedo ao Requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 99 do CPC, podendo 

esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Quanto à liminar, registro que as tutelas em si, sofreram diversas 

alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente pugna a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para que seja 

imitido na posse do imóvel urbano objeto da matrícula n.º 25.291 do CRI de 

Tangará da Serra/MT, que arrematou em leilão realizado pela Caixa 

Econômica Federal e que encontra ocupado pela Requerida, ex-mutuária.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) (grifo nosso)

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

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

 Compulsando os autos, verifico que o Requerente comprovou ser o atual 

proprietário do imóvel que pretende ser imitido na posse, bem como que 

não exerceu a posse do imóvel, conforme matrícula juntada às fls. 33/37 e 

notificação extrajudicial de fls. 30/31, restando, assim, demonstrada a 

probabilidade de seu direito.

O outro requisito, consistente no perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, também se encontra demonstrado, haja vista que o 

Requerente adquiriu o imóvel e se encontra impossibilitado de usar, gozar 

e fruir da propriedade, sendo inegável que a demora na imissão na posse 

do imóvel lhe acarretará danos.

Em situação análoga, o TJMT decidiu pela antecipação da tutela:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO 

EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL – ESCRITURA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CARTÓRIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEL – TÍTULO DE PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE 

POSSE ANTERIOR – COMPROVAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS PELO AGRAVANTE – DOCUMENTOS DESATUALIZADOS E 

INCOMPLETOS QUE INDUZEM O JULGADOR A ERRO – VIOLAÇÃO DO 

ARTIGO 17, INCISO, II, DO CPC – MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA 

CAUSA – RECURSO IMPROVIDO. A ação de imissão na posse se encontra 

amparada no direito de propriedade, implicando na comprovação da 

propriedade imobiliária, o qual somente se perfaz com o registro do título 

no competente Registro de Imóveis (art. 1.245 do CCB), aliado à 

circunstância de nunca ter gozado ou fruído da posse. Preenchidos esses 

requisitos, o deferimento do pedido é medida que se impõe. Se a parte não 

age com lealdade processual, alterando a verdade dos fatos a fim de 

induzir o julgador a erro, deve ser considerado litigante de má fé e, por 

consequência, deve arcar com o pagamento da multa em razão de seu ato 

ímprobo.” (TJ-MT - AI: 01461963420158110000 146196/2015, Relator: 

DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/12/2015, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/12/2015)

Portanto, em sede de cognição sumária, inexiste qualquer motivo que 

impeça a parte Requerente de exercer plenamente a posse e a 

propriedade do imóvel adquirido e estando presentes os requisitos 

autorizadores da antecipação da tutela, sua imissão na posse in limine é a 

medida que se impõe.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para o fim de imitir a 

parte Requerente na posse do imóvel arrematado (matrícula n.º 25.291, 

CRI de Tangará da Serra/MT), determinando que a parte Requerida e quem 

mais se encontre no imóvel o desocupem, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de desocupação forçada, sendo que desde já autorizo reforço policial, se 

necessário.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 23 de outubro de 2018, às 16h, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 

Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

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

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 14 de setembro de 2016.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154483 Nr: 3117-94.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO SOUZA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Autos nº: 154483.

 Vistos,

 Defiro a suspensão da execução por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 14 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143938 Nr: 3511-38.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, BEATRIZ 
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MARCELINO PIRES EMERICK, HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA 

AMERICO EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, RENATA 

MACHADO BORGES - OAB:14079 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 143938.

 Vistos,

 Defiro o pedido de suspensão formulado às fls. 161.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação da parte Exequente, 

intime-a para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, cientificando-a que no silêncio o processo será 

suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, determino 

desde já o arquivamento do feito sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 14 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283052 Nr: 11578-79.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MAJELA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 Autos n.º 283052.

Vistos,

 Trata-se de pedido de cumprimento de mandado de apreensão oriundo de 

ação de busca e apreensão que tramita no Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Barra do Bugres/MT (nº 2686-31.2018.811.0008), requerida 

por Banco Gmac S/A em face de Geraldo Majela Lopes da Silva, nos 

moldes autorizado pelo § 12 do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

 A apreensão do veículo foi realizada às fls. 22/23.

Às fls. 29/36 a parte Requerida informou que apresentou sua defesa no 

processo principal, tendo efetuado os devidos pagamentos.

Às fls. 39 a parte Requerente se manifestou com relação à petição da 

Requerida, pugnando ao final pelo arquivamento dos presentes autos, 

posto que a demanda deverá prosseguir no processo principal na 

comarca de origem.

Assim, considerando que a finalidade da presente é apenas a busca e 

apreensão do veículo, que já foi devidamente cumprida, compete a este 

juízo apenas a comunicação do juízo de origem acerca da apreensão, 

conforme § 13º do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Diante do exposto, determino seja oficiado o juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Barra do Bugres/MT, comunicando a apreensão do veículo 

objeto do processo nº 2686-31.2018.811.0008.

Após, arquive-se.

 Tangará da Serra/MT, 14 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266048 Nr: 29224-39.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFS, RANGEL FERMIANO SOARES, MITIELI REGINA 

ARAUJO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:297608-SP, Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 Autos nº: 266048.

 Vistos,

 Intime-se a parte Requerida para, querendo, manifestar acerca da 

impugnação de fls. 64, no prazo de 15 dias.

 Após, conclusos para decisão.

Ademais, tratando-se o depósito de fls. 58 de valor incontroverso, 

autorizo o levantamento dos valores depositados judicialmente, mediante a 

expedição de competente alvará em favor da parte Requerente, a serem 

depositados na conta bancária indicada às fls. 61.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 14 de setembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289883 Nr: 16968-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 289883.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 14 de setembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246584 Nr: 14047-35.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANNUEL ARAUJO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GARCIA GARCIA, LAURO JOSÉ 

VACCARI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Homologo por sentença o acordo acima celebrado, julgando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma acordada. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, exceto se houver pedido de 

cumprimento pela parte autora. Os presentes saem intimados com 

renúncia do prazo recursal. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 213875 Nr: 5130-61.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, MAIARA SANCHES MACHADO ROCHA - 

OAB:312869/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado pela parte autora na 

inicial para condenar a parte requerida a pagar os danos materiais no 

valor de R$ 2.313,52 (dois mil, trezentos e treze reais e cinquenta e dois 

centavos), ficando deferido também o pedido de dano moral que arbitro em 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Registro que o dano material deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir do evento danoso, incidindo-se ainda taxa de 

juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, sendo o 

termo inicial destes o dia da citação válida da parte requerida. Já o dano 

moral deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

STJ), incidindo juros de mora a partir do evento danoso nos termos do 

REsp. nº 1.132.866-SP. A título de sucumbência, condeno a parte 

requerida a pagar custos e honorários advocatícios em 20% sobre o valor 

atualizado da condenação. Por fim, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito. Decorrido o prazo recursal, nos termos do art. 523 do 

Código de Processo Civil, aguarde-se o pedido de cumprimento. Sendo 

este requerido, desde já determino que a parte devedora seja intimada por 

edital (é revel neste processo) para que, em 15 (quinze) dias, pague a 

integralidade da dívida, sob pena de aplicação de multa no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação e honorário 

em também 10%, sem prejuízo dos atos processuais necessários à 

expropriação de tantos bens quantos forem necessários para a 

satisfação da obrigação. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162501 Nr: 13921-24.2013.811.0055

 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: JADIR AGNALDO PFITSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Certifico que, haja vista a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pelo requerido, às fls. 446/455, intimo o autor para 

contrarrazoar referido recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254538 Nr: 20322-97.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LAERTE SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a contestação de fls. 44/45 é tempestiva. Dessa forma, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 8.1.1, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, querendo, 

impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 211834 Nr: 3509-29.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES APARECIDA BALERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEAL EDUCAÇÃO V FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUILHERME MENDES 

BARRETO - OAB:OAB/SP-200863

 Certifico que, diante da sentença de fls. 139/143, nos termos do 

Provimento n.º 7/2014/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a 

requerente para informar os dados para a expedição do alvará, v.g., nome 

do beneficiário, CPF ou CNPJ, conta, agência e banco, bem como que, se o 

autorizado for o advogado da parte, seja enviada uma procuração com 

poderes para receber e dar quitação, visando ao recebimento dos 

valores.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286013 Nr: 13892-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.UBERLANDIA-MG, LIMA & PERGHER INDUSTRIA 

COMERCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADAO DAS EMBALAGENS EIRELI, 

GONÇALVES REPRESENTAÇOES COMERCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO CHAVES 

MENDONÇA - OAB:OAB/MG 64312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, JULIANA DE FATIMA LANI - OAB:16059-O/MT

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 698,06 (seiscentos e noventa e oito 

reais e seis centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça ARASH KAFFASHI, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285044 Nr: 13086-60.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA FERNANDA PORTEL, ELIANE CRISTINA PORTEL, 

CELIA REGINA PORTEL DE OLIVEIRA, ELIANE CRISTINA PORTEL, RENATO 

BATISTA PORTEL, SUELY APARECIDA PORTEL DE SOUZA, RICARDO 

JUNIOR PORTEL, WALTER PORTEL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO 1º OFICIO TANGARÁ DA 

SERRA-MT, CEZAR ROBERTO ALCANTARA, CARLOS ALBERTO 

OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU ALVES FORTES - 

OAB:27.335-PR, ELSON SUGIGAN - OAB:15.723/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILE BANDEIRA HENEQUIM 

- OAB:OAB/PR 75.422, JULIANA DA SILVA MALAVAZZI - OAB:OSB/PR 

43.605, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE 

FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Certifico que, regularizando o cadastro dos requeridos, intimo-os acerca 

da decisão proferida em fl. 512, a seguir transcrita: " Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária informada às fls. 511, sob pena de 

extinção do processo. Independente da determinação acima, intimem-se 

as partes acerca da redistribuição da presente ação, bem como para que, 

no prazo de 15 dias, requererem o que de direito. Após, conclusos."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10965 Nr: 1377-58.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/RJ: 134.474, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 455/456 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 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276700 Nr: 6323-43.2018.811.0055

 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: LUCAS PASOLINI MAGALHAES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, KEILA CHRISTIAN ZANATTA 

MANANGÃO RODRIGUES - OAB:84676/RJ, PRISCILLA AKEMI OSHIRO - 

OAB:304 931/SP, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 88/92 apresentados pelo 

requerente são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem caráter 

de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo os requeridos para 

se manifestarem, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119455 Nr: 9397-23.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA, 

SÉRVULA CARVALHO E SILVA, SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, 

MARIA REGINA RIVALTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Certifico que a advogada THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT (OAB/MT 

18293) levou os presentes autos com carga vista e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229817 Nr: 18301-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E QUIRINO BEZERRA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a Carta de Citação ter sido devolvida 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

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240870 Nr: 8933-18.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS KESERLE DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOUGLAS KESERLE DE OLIVEIRA ME, 

CNPJ: 14650727000129. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de DOUGLAS KESERLE 

DE OLIVEIRA ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7059/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 3.824,61 - Valor Atualizado: R$ 3.824,61 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso nº. 8933-18.2017(Cód. 

240870)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240556 Nr: 8540-93.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVIO ANTONIO DE SOUZA, Cpf: 

89650417168, Rg: 1026908-8, brasileiro(a), solteiro(a), vigilante. 

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 
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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: 22/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de SILVIO ANTONIO DE 

SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2985/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 4.718,54 - Valor Atualizado: R$ 4.718,54 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal Processo nº. 8540-93.2017(Cód. 

240556)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166186 Nr: 5423-02.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERLEI RECK, Cpf: 20812400925, 

Rg: 901.237-0, Filiação: Valdino V. Reck e Ermida Maria Reck, data de 

nascimento: 25/07/1953, brasileiro(a), natural de Santa Maria-RS, 

casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl.33.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 de novembro de 2017.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240869 Nr: 8931-48.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONINI COMUNICAÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DONINI COMUNICAÇÃO LTDA ME, CNPJ: 

11254813000124. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de DONINI 

COMUNICAÇÃO LTDA ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 7058/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

 - Valor Total: R$ 4.472,63 - Valor Atualizado: R$ 4.472,63 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  E x e c u ç ã o  F i s c a l  P r o c e s s o  n º . 

8931-48.2017.811.0055(Cód. 240869)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, 

devendo o Sr. Gestor expedir o necessário para citar a parte executada 

por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, 

inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o 

atendimento da decisão inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 

72, II e parágrafo único, do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na 

pessoa de um de seus i. Defensores, como curador especial, devendo ser 

efetuada a intimação para ciência da nomeação, bem assim para 

apresentar resposta no prazo legal.A despeito da nomeação de curador, 

vejamos:[...]Às providências.Tangará da Serra/MT, 30 de agosto de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120426 Nr: 10286-74.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE SOUZA SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO DE SOUZA SILVÉRIO, Cpf: 

36721212153, Rg: 312186, Filiação: Zofre José Silvério e Ivone de Souza 

Silvestre, data de nascimento: 17/06/1967, brasileiro(a), natural de 

Sidrolandia-MS, casado(a), comerciante, Telefone 3325-1515. 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 
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executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de JOÃO DE SOUZA 

SILVÉRIO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1947/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2006

 - Valor Total: R$ 4.211,92 - Valor Atualizado: R$ 4.211,92 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  E x e c u ç ã o  F i s c a l  P r o c e s s o  n º . 

10286-74.2009.811.0055(Cód. 120426)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, 

devendo o Sr. Gestor expedir o necessário para citar a parte executada 

por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, 

inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o 

atendimento da decisão inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 

72, II e parágrafo único, do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na 

pessoa de um de seus i. Defensores, como curador especial, devendo ser 

efetuada a intimação para ciência da nomeação, bem assim para 

apresentar resposta no prazo legal.A despeito da nomeação de curador, 

vejamos:[...]Às providências.Tangará da Serra/MT, 30 de agosto de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221756 Nr: 11528-24.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. HENDGES DA SILVA EPP, ALINE 

CRISTINA HENDGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. C. HENDGES DA SILVA EPP, CNPJ: 

0086212500120 e atualmente em local incerto e não sabido ALINE 

CRISTINA HENDGES DA SILVA, Cpf: 01603341951, Rg: 1405513-9, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de A. C. HENDGES DA SILVA EPP 

e ALINE CRISTINA HENDGES DA SILVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7653/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 45.706,60 - Valor Atualizado: R$ 45.706,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal Processo nº. 11528-24.2016(Cód. 

221756)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar as partes executadas por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 06 de setembro de 2018FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239169 Nr: 6634-68.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCA MARIA DE JESUS, Cpf: 

20632622172, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de FRANCISCA MARIA 

DE JESUS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5741/2016, 

5742/2016, 5743/2016, 5744/2016 (MAIS 1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 28.572,65 - Valor Atualizado: R$ 28.572,65 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso nº. 6634-68.2017(Cód. 

239169)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192118 Nr: 8512-96.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEZOR TONIOLO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARTEZOR TONIOLO JUNIOR, Cpf: 

01990008917, 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: 22/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de ARTEZOR TONIOLO 

JUNIOR, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1391/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

 - Valor Total: R$ 3.165,42 - Valor Atualizado: R$ 3.165,42 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso nº. 8512-96.2015(Cód. 

192118)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214762 Nr: 5788-85.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. T. R. NASCIMENTO, MARIA TEREZINHA 

ROZANTE NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. T. R. NASCIMENTO, CNPJ: 

00677011000100 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

TEREZINHA ROZANTE NASCIMENTO, Cpf: 79537189104, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de M. T. R. NASCIMENTO e 

MARIA TEREZINHA ROZANTE NASCIMENTO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13194/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/10/2014

 - Valor Total: R$ 151.492,60 - Valor Atualizado: R$ 151.492,57 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso nº. 5788-85.2016(Cód. 

214762)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[..]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110455 Nr: 639-55.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA YOSHIE MIASATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IOLANDA YOSHIE MIASATO, Cpf: 

61703095804, 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: 08/01/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de IOLANDA YOSHIE 

MIASATO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de TAXA 

DE FISCALIZAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 3020/2008, 3021/2008, 3022/2008, 3023/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2006

 - Valor Total: R$ 23.740,83 - Valor Atualizado: R$ 23.740,83 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso nº. 639-55.2009(Cód. 

110455)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 
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desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 08 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125035 Nr: 4015-15.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO F. COSTA FILHO ME, EUGÊNIO 

FERREIRA DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUGENIO F. COSTA FILHO ME, CNPJ: 

00412789000198 e atualmente em local incerto e não sabido EUGÊNIO 

FERREIRA DA COSTA FILHO, Cpf: 36913219172, Rg: 525.765, data de 

nascimento: 05/10/1966, brasileiro(a), natural de Eldorado -. Ms-MT, 

casado(a), marceneiro, Telefone 3326-4236. 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: 22/06/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de EUGENIO F. COSTA FILHO ME 

e EUGÊNIO FERREIRA DA COSTA FILHO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1937/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/01/2010

 - Valor Total: R$ 5.389,60 - Valor Atualizado: R$ 5.389,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso nº. 178/2010(Cód. 

125035)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:E[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 08 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167068 Nr: 6971-62.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EUTRAN NUNES SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ EUTRAN NUNES SALES, Cpf: 

02185040120. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/03/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de JOSÉ EUTRAN NUNES 

SALES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2303 A 

2304/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/01/2013

 - Valor Total: R$ 3.629,60 - Valor Atualizado: R$ 3.629,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal Processo nº. 6971-62.2014(Cód. 

167068)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 30 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238365 Nr: 5665-53.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS BANASZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS CARLOS BANASZESKI, Cpf: 

48325066091, Rg: 1718116, 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 
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executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de LUIS CARLOS 

BANASZESKI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

03254/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 3.622,44 - Valor Atualizado: R$ 3.622,44 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal Processo nº. 5665-53.2017(Cód. 

238365)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231398 Nr: 20094-59.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FELIX RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA FELIX RIBEIRO, Cpf: 45372071168, 

Rg: 679723, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de MARIA FELIX 

RIBEIRO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 02232/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/11/2015

 - Valor Total: R$ 2.334,29 - Valor Atualizado: R$ 2.334,29 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal Processo nº. 20094-59.2016(Cód. 

231398)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar o Sra. Maria Felix Ribeiro por edital com o prazo de 

30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 06 de setembro de 2018FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237113 Nr: 4075-41.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATENTES TANGARÁ INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BATENTES TANGARÁ INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, CNPJ: 02054332000184. 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: 31/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de BATENTES 

TANGARÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4605/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 3.257,10 - Valor Atualizado: R$ 3.257,10 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  E x e c u ç ã o  F i s c a l  P r o c e s s o  n º . 

4075-41.2017.811.0055(Cód. 237113)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, 

devendo o Sr. Gestor expedir o necessário para citar a parte executada 

por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, 

inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o 

atendimento da decisão inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 

72, II e parágrafo único, do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na 

pessoa de um de seus i. Defensores, como curador especial, devendo ser 

efetuada a intimação para ciência da nomeação, bem assim para 

apresentar resposta no prazo legal.A despeito da nomeação de curador, 

vejamos:[...]Às providências.Tangará da Serra/MT, 30 de agosto de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112885 Nr: 3094-90.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO MILENIO LTDA, ARMINDO DE 

FIGUEIREDO NETO, ANTONIO BORGES DOS SANTOS, JAQUES 

FERNANDES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MINERAÇÃO MILENIO LTDA, CNPJ: 

00584477000161, atualmente em local incerto e não sabido ARMINDO DE 

FIGUEIREDO NETO, Cpf: 36236217149, Rg: 512876, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante, atualmente em local incerto e não sabido JAQUES 

FERNANDES DE FIGUEIREDO, Cpf: 42799120172, Rg: 583.194, 

brasileiro(a), casado(a), empresário e atualmente em local incerto e não 

sabido ANTONIO BORGES DOS SANTOS, Cpf: 19177526953, Rg: 

1.003.924, brasileiro(a), casado(a), industrial. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/04/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MINERAÇÃO MILENIO LTDA, 

ARMINDO DE FIGUEIREDO NETOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 574/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/02/2009

 - Valor Total: R$ 24.062,53 - Valor Atualizado: R$ 24.062,53 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130052 Nr: 8902-42.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DOS REIS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. DOS REIS-ME, CNPJ: 07563906000163. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de A. DOS REIS-ME, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2763/2010, 2764/2010, 

2765/2010, 447/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 6.035,71 - Valor Atualizado: R$ 6.035,71 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso n.º 8902-42.2010 (Cód. 

130052)VISTOS, EM CORREIÇÃO.Inicialmente, verifico que fora deferido 

por este juízo, no processo de código 151475, a reunião desta execução 

com à presente.Em decorrência, considerando que este executivo foi 

distribuído anteriormente ao de código 151475, nomeio-o como processo 

principal (piloto), devendo ser trasladada cópia das CDA´s exequendas 

para este, com a retificação da capa dos autos no que atine ao valor da 

causa, de modo que todos os demais atos processuais serão neste 

praticados.A despeito, a reunião ora determinada possui previsão no art. 

28 da LEF e visa a celeridade e a economia processual, permitindo que 

processos contra o mesmo devedor sejam reunidos em um único 

feito.Após o cumprimento das determinações supra, retifique o valor da 

causa na capa e no sistema APOLO e, na sequência, defiro a citação da 

parte executada por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo 

para o atendimento da decisão inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no 

artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a Defensoria Pública desta 

Comarca, na pessoa de um de seus i. Defensores, como curador especial, 

devendo ser efetuada a intimação para ciência da nomeação, bem assim 

para apresentar resposta no prazo legal.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 14 de novembro de 2017. Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189486 Nr: 6303-57.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM CLIMA CLIMATIZAÇÃO E 

REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BOM CLIMA CLIMATIZAÇÃO E 

REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 17510261000154. 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 
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executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/04/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de BOM CLIMA 

CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1327/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

 - Valor Total: R$ 6.242,56 - Valor Atualizado: R$ 6.242,56 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241409 Nr: 9469-29.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÒES S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SF EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÒES S/C LTDA, CNPJ: 24771370000190. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/03/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de SF 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÒES S/C LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4031/2016, 5136/2016, 5137/2016, 

5142/2016 (MAIS 7 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/01/2013

 - Valor Total: R$ 29.192,84 - Valor Atualizado: R$ 29.192,84 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  E x e c u ç ã o  F i s c a l  P r o c e s s o  n º . 

9469-29.2017.811.0055(Cód. 241409)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, 

devendo o Sr. Gestor expedir o necessário para citar a parte executada 

por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, 

inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o 

atendimento da decisão inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 

72, II e parágrafo único, do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na 

pessoa de um de seus i. Defensores, como curador especial, devendo ser 

efetuada a intimação para ciência da nomeação, bem assim para 

apresentar resposta no prazo legal.A despeito da nomeação de curador, 

vejamos:[...]Às providências.Tangará da Serra/MT, 30 de agosto de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154348 Nr: 2980-15.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA CANDIDO - ME, SANDRA 

MARA CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDRA MARA CANDIDO - ME, CNPJ: 

08342295000196 e atualmente em local incerto e não sabido SANDRA 

MARA CANDIDO, Cpf: 89018486191, Rg: 13043366, 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: 10/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SANDRA MARA CANDIDO - 

ME e SANDRA MARA CANDIDO, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20126542/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/05/2012

 - Valor Total: R$ 54.395,50 - Valor Atualizado: R$ 54.395,50 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso nº. 2980-15.2013(Cód. 

154348)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.
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Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145070 Nr: 4729-04.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOMERO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HOMERO CASAGRANDE, Cpf: 

37715399191, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/05/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de HOMERO CASAGRANDE, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6445/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/05/2012

 - Valor Total: R$ 7.374,78 - Valor Atualizado: R$ 7.374,78 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso nº. 4729-04.2012(Cód. 

145070)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 10 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236050 Nr: 2640-32.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DARCI LOCATELLI, Cpf: 16565347972, 

Rg: 1.419.485, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de DARCI LOCATELLI, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4502/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

 - Valor Total: R$ 11.347,60 - Valor Atualizado: R$ 11.347,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso nº. 2640-32.2017(Cód. 

236050)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119405 Nr: 9317-59.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDIAS LEITE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ABDIAS LEITE DE OLIVEIRA. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/11/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de ABDIAS LEITE DE 

OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1/2009, 2/2009, 

3/2009, 4/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2005

 - Valor Total: R$ 3.200,00 - Valor Atualizado: R$ 3.200,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal Processo nº. 2009/1472(Cód. 

119405)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar o Sr. Abdias Leite de Oliveira por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 
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inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 06 de setembro de 2018FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15940 Nr: 2130-78.2001.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDIAS RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SOUTO - 

OAB:4231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ABDIAS RODRIGUES DOS SANTOS. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo nº 573/2001 - 15940Vistos. Ação de Execução Fiscal 

proposta por Município de Tangará da Serra em face de Abdias Rodrigues 

dos Santos, pleiteando certa quantia declinada na inicial.O exeqüente 

pleiteou a extinção do feito eis que o executado pagou a dívida (fl. 

77).Ante ao anúncio de que o executado satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTO o feito com fundamento no art. 794, I, do CPC.Custas pelo 

executado, que também deverá pagar honorários à advogada do 

exeqüente, estes ora fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) com 

suporte no art. 20, §4°, do CPC.Preclusa a via recursal, dê-se baixa na 

penhora e libere-se o depositário do correspondente encargo, tudo se for 

o caso.Arquive-se após o cumprimento do acima ordenado, mediante a 

adoção das formalidades de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra, 20 de agosto de 2009.CLAUDIO 

ROBERTO ZENI GUIMARÃESJUIZ DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151575 Nr: 151-61.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LÓ - ME, GILBERTO LÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO LÓ - ME, CNPJ: 

00885477000100 e atualmente em local incerto e não sabido GILBERTO 

LÓ, Cpf: 40630064172, Rg: 533.112, data de nascimento: 26/02/1971, 

brasileiro(a), natural de Caiçara-RS, solteiro(a), comerciante. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de GILBERTO LÓ - ME e 

GILBERTO LÓ, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20123950/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 20.498,90 - Valor Atualizado: R$ 20.498,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso nº. 151-61.2013(Cód. 

151575)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar os executados por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237568 Nr: 4701-60.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTINS DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO MARTINS DE CASTRO, Cpf: 

31460550153, Rg: 3.189.821, Filiação: Joao Luiz de Castro e Generosa 

Martins de Castro, data de nascimento: 23/02/1965, brasileiro(a), natural 

de Frei Inocencio-MG, casado(a), funcionário publico. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de JOÃO MARTINS DE 

CASTRO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3067/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

 - Valor Total: R$ 3.072,10 - Valor Atualizado: R$ 3.072,10 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal Processo nº. 4701-60.2017(Cód. 
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237568)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241566 Nr: 9700-56.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINA APARECIDA DA SILVA, Cpf: 

67435157287, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/03/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de REGINA APARECIDA 

DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 06852/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

 - Valor Total: R$ 3.009,10 - Valor Atualizado: R$ 3.009,10 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução Fiscal nº 9700-56.2017 (Cód. 

241566)VISTOS, ETC.Defiro o pedido à fl. 22, devendo o Sr. Gestor 

expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo 

de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.Francisco Ney 

GaivaJuíz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124872 Nr: 3815-08.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE SOUSA MOREIRA, MARCIO DE 

SOUZA MOREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO DE SOUSA MOREIRA, Cpf: 

54215501172, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

MARCIO DE SOUZA MOREIRA - ME, CNPJ: 02411026000158. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/06/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARCIO DE SOUSA MOREIRA 

e MARCIO DE SOUZA MOREIRA - ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1780/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/01/2010

 - Valor Total: R$ 1.822,22 - Valor Atualizado: R$ 1.822,22 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso nº. 2010/214(Cód. 

124872)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130093 Nr: 8943-09.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA DO AUTOMOVEL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLINICA DO AUTOMOVEL LTDA ME, 

CNPJ: 07225413000113. atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de CLINICA DO 

AUTOMOVEL LTDA ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ISS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

02895/2010, 244/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

 - Valor Total: R$ 4.961,90 - Valor Atualizado: R$ 4.961,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. 

Gestor expedir o necessário para citar a parte executada por edital com o 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de 

Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão 

inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, 

do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus 

i. Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222500 Nr: 12089-48.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES & MICHELOTTI LTDA, JOAO NUNES DA 

SILVA, GABRIEL MICHELOTTI NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NUNES & MICHELOTTI LTDA, CNPJ: 

00590527000202, atualmente em local incerto e não sabido JOAO NUNES 

DA SILVA, Cpf: 23152133120, Rg: 659.741, brasileiro(a), solteiro(a), 

empresário e atualmente em local incerto e não sabido GABRIEL 

MICHELOTTI NUNES, Cpf: 01957843160, 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: 10/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de NUNES & MICHELOTTI LTDA, 

JOAO NUNES DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7475/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 50.755,89 - Valor Atualizado: R$ 50.755,89 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso nº. 12089-48.2016(Cód. 

222500)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227648 Nr: 16408-59.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA FESTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA, ROSANA FONSECA DE SOUZA OLIVEIRA, MARIO ROBSON 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOVA FESTA DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA, CNPJ: 09057303000115, atualmente em local incerto e não 

sabido ROSANA FONSECA DE SOUZA OLIVEIRA, Cpf: 02178459161, Rg: 

1923154-7, Filiação: Cleuza Carneiro da Fonseca e Ananias Francisco de 

Souza, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido MARIO 

ROBSON RODRIGUES, Cpf: 54556163153, Rg: 899.122, Filiação: Sandra 

Regina Rodrigues, data de nascimento: 08/05/1971, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de NOVA FESTA DISTRIBUIDORA 

DE BEBIDAS LTDA, ROSANA FONSECA DE SOUZA OLIVEIRAE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6865/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 22.994,26 - Valor Atualizado: R$ 22.994,26 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso nº. 16408-59.2016(Cód. 

227648)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 05 de setembro de 2018.FRANCISCO 
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NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131162 Nr: 853-75.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RICARDO ANTONIO DE SOUZA, CNPJ: 

06158860000134. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/01/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de RICARDO ANTONIO 

DE SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de TAXA 

DE FISCALIZAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 0/0, 3368/2010, 3369/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2006

 - Valor Total: R$ 2.604,24 - Valor Atualizado: R$ 2.604,24 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso nº. 853-75.2011(Cód. 

131162)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218772 Nr: 8920-53.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. MARIANO & CIA LTDA ME, JOSÉ ADOLFO 

MARIANO, NATALIA BENTO MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. A. MARIANO & CIA LTDA ME, CNPJ: 

07443998000148, atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ ADOLFO 

MARIANO, Cpf: 00543684806, Rg: 11864886, casado(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido NATALIA BENTO MARIANO, Cpf: 02493522141, 

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: 22/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J. A. MARIANO & CIA LTDA 

ME, JOSÉ ADOLFO MARIANOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6744/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/06/2014

 - Valor Total: R$ 148.207,50 - Valor Atualizado: R$ 148.207,55 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso nº. 8920-53.2016(Cód. 

218772)VISTOS, ETC.Defiro o pedido retro, devendo o Sr. Gestor expedir 

o necessário para citar a parte executada por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, observando-se o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o atendimento da decisão inaugural, 

desde já, nomeio, com fulcro no artigo 72, II e parágrafo único, do NCPC, a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de um de seus i. 

Defensores, como curador especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta no prazo 

legal.A despeito da nomeação de curador, vejamos:[...]Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 14 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118500 Nr: 8476-64.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN HENRIQUETA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARMEN HENRIQUETA DA SILVA, Cpf: 

30363071172, Rg: 0408093-9, brasileiro(a), viuvo(a), vendedora. 

atualmente em local incerto e não sabido

Resumo da Inicial: Ação de Aposentadoria Rural por idade convertida em 

Cumprimento de Sentença

Despacho/Decisão: Processo nº 8476-64.2009 (Cód. 118500)VISTOS, EM 

CORREIÇÃO.Ante o teor da petição de fl. 82 noticiando a morte da 

exequente, bem assim tendo em vista a informação veiculada no site da 
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OAB/MT relatando a ocorrência do óbito do causídico da parte autora, nos 

termos do artigo 76 c.c. artigo 313, I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil, SUSPENDO o curso processual.Desta feita, com fulcro no art. 313, § 

2º, II, do mesmo diploma legal, determino ao Sr. Gestor que expeça o 

necessário para publicar edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

convocando eventuais herdeiros para que manifestem nos autos 

interesse na sucessão processual e promovam sua habilitação dentro do 

prazo assinalado, sob pena de arquivamento do processo.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Finalidade: CONVOCAÇÃO DE EVENTUAIS HERDEIROS/SUCESSORES 

do(a) "de cujus" ACIMA QUALIFICADO(A), para que manifestem interesse 

na sucessão processual e promovam sua habilitação dentro do prazo de 

60 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Tangará da Serra, 18 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124880 Nr: 3850-65.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRANA MOTO-SERRAS COM. DE FERR. E 

FERRAM. LTDA, MAGNO CHAVES FEIRE, SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA, 

MOISES ALVES DE MELO, KENNIA FERNANDES ORLANDI, CLOVIS JOSE 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERRANA MOTO-SERRAS COM. DE 

FERR. E FERRAM. LTDA, CNPJ: 05995616000163, atualmente em local 

incerto e não sabido MOISES ALVES DE MELO, Cpf: 80887686168, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido KENNIA 

FERNANDES ORLANDI, Cpf: 99058057100, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/06/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SERRANA MOTO-SERRAS 

COM. DE FERR. E FERRAM. LTDA, MAGNO CHAVES FEIREE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1665/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/01/2010

 - Valor Total: R$ 8.924,52 - Valor Atualizado: R$ 8.924,52 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalProcesso nº. 217/2010(Cód. 

124880)VISTOS, ETC.Defiro o pedido de fl. 54, devendo o Sr. Gestor 

expedir o necessário para citar a empresa Serrana Moto-serras Com. De 

Ferr. e Ferram. Ltda, o Sr. Moisés Alves de Melo e a Sr. Kennia Fernandes 

Orlandi, por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o artigo 

8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Decorrido in albis o prazo para o 

atendimento da decisão inaugural, desde já, nomeio, com fulcro no artigo 

72, II e parágrafo único, do NCPC, a Defensoria Pública desta Comarca, na 

pessoa de um de seus i. Defensores, como curador especial, devendo ser 

efetuada a intimação para ciência da nomeação, bem assim para 

apresentar resposta no prazo legal.A despeito da nomeação de curador, 

vejamos:[...]Às providências.Tangará da Serra/MT, 31 de agosto de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 18 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25815 Nr: 2068-33.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINO CARNEIRO DE OLINDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALCINO CARNEIRO DE OLINDA, Cpf: 

56874332104, Rg: 429.196, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: CONVOCAÇÃO DE EVENTUAIS HERDEIROS/SUCESSORES 

do(a) "de cujus" ACIMA QUALIFICADO(A), para que manifestem interesse 

na sucessão processual e promovam sua habilitação dentro do prazo de 

60 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Resumo da Inicial: Ação de Aposentadoria por Idade convertida em 

cumprimento de sentença

Despacho/Decisão: Autos nº: 25815.Vistos,Diante da notícia do óbito da 

parte exequente, determino seja realizada a intimação do espólio, 

sucessores ou herdeiros, pelo Diário Oficial, para que se manifestem 

sobre o interesse na sucessão processual e promovam a habilitação, no 

prazo de 60 dias, sob pena de extinção, consoante dispõe o art. 313, § 2º, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Permaneçam os autos suspensos 

pelo período acima (art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil).Às 

providências.Tangará da Serra-MT, 21 de agosto de 2018.Anderson 

Gomes JunqueiraJuiz de Direitocooperador durante regime de exceção 

(Provimento nº 5/2018-CM)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 18 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2716 Nr: 598-74.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO EDUARDO DE CASTRO 

POLIDO - OAB:64007-PR, VERONICA CAMARA ROMANI - 

OAB:OAB/MT 19.057-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AÉRCIO PEREIRA JUNIO - 

OAB:5854-A

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILMARA RODRIGUES DOS SANTOS, 

Rg: RG 900 325 - MT. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CONVOCAÇÃO DE EVENTUAIS HERDEIROS/SUCESSORES 

do(a) "de cujus" ACIMA QUALIFICADO(A), para que manifestem interesse 

na sucessão processual e promovam sua habilitação dentro do prazo de 

60 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Resumo da Inicial: Ação de Aposentadoria por Invalidez convertida em 
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cumprimento de sentença

Despacho/Decisão: Autos nº: 2716.Vistos,Diante da notícia do óbito da 

parte Exequente, determino seja realizada a intimação do espólio, 

sucessores ou herdeiros, pelo Diário Oficial, para que se manifestem 

sobre o interesse na sucessão processual e promovam a habilitação, no 

prazo de 60 dias, sob pena de extinção, consoante dispõe o art. 313, § 2º, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Permaneçam os autos suspensos 

pelo período acima (art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil).Às 

providências.Tangará da Serra-MT, 23 de agosto de 2018.Anderson 

Gomes JunqueiraJuiz de DireitoCooperador durante regime de exceção 

(Provimento nº 5/2018-CM)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 18 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132816 Nr: 2712-29.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE ASSIS PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE DE ASSIS PRATES, Cpf: 

53519400197, Rg: 0785854-0, brasileiro(a), casado(a), operador de 

máquinas agrícolas. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, de que foi expedido o Alvará de Autorização Judicial para que o(a) 

advogado(a), Dr. ALISSON DE AZEVEDO, brasileiro, advogado, OAB/MT 

12.082, CPF sob nº 811.248.481-34, possa proceder ao levantamento do 

valor de R$ 9.921,82 (nove mil e novecentos e vinte e um reais e oitenta e 

dois centavos), com os acréscimos legais, depositado em nome de JOSÉ 

DE ASSIS PRATES, bem como o Alvará no valor de R$ 992,17, em nome 

do(a) referido(a) advogado(a), referente honorários de sucumbência, tudo 

de conformidade com a decisão abaixo transcrita.

Resumo da Inicial: Ação de Concessão de Benefícios

Despacho/Decisão: Processo n.º 2712-29.2011 (Cód. 132816)VISTOS, 

ETC.Tendo em vista que o executado concordou com os valores 

constantes nos cálculos apresentados, HOMOLOGO a planilha acostada 

ao feito às fls. 111/114, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições 

insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, 

havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição de Alvará de 

Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do 

Conselho da Justiça Federal.Após o cumprimento da determinação supra, 

intime-se a parte exequente em prosseguimento e, nada sendo requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias, volvam-me conclusos para extinção.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 18 de outubro de 2016.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 18 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152670 Nr: 1315-61.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISAUTO COMÉRCIO DE SOM AUTOMOTIVO 

LTDA, SEBASTIANA CRISTINA PEQUENO DE SOUZA, OLDEMAR 

VALENZUELA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIANA CRISTINA PEQUENO DE 

SOUZA, Cpf: 55174280100, Rg: 900.184, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante e atualmente em local incerto e não sabido OLDEMAR 

VALENZUELA DE OLIVEIRA, Cpf: 48152293172, Rg: 523411, Filiação: 

Valdemar Ferreira de Oliveira e Ernesta Valenzuela de Oliveira, 

brasileiro(a), Telefone 3326 6525. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS, atualmente em local incerto e 

não sabido, para ciência acerca da penhora online e da restrição judicial 

de veículo realizadas nos Autos, através do Sistema BacenJud (fls. 23-v - 

Sebastiana) e Renajud (fls. 43 - Oldemar), e, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, ao que deverá garantir o juízo (art. 

16, §1º da LEF).

Despacho/Decisão: Processo n.º 1315-61.2013 (Cód. 152670)VISTOS, 

ETC.Defiro o pedido de fls. retro, portanto, intime-se a parte executada por 

meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para ciência da restrição 

judicial realizada via sistema renajud, consoante fls. 43/44, bem como para 

querendo, apresentar embargos no prazo legal.Expeça-se o 

necessário.Às providências.Tangará da Serra/MT, 10 de agosto de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Resumo da Inicial: Execução Fiscal

Tangará da Serra, 19 de setembro de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165392 Nr: 4019-13.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO GONÇALVES DE AGUIAR

 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 4019-13.2014.811.0055 cód 165392

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MÁRCIO GONÇALVES DE AGUIAR

INTIMANDO(A, S): MÁRCIO GONÇALVES DE AGUIAR, 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 
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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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130473 Nr: 148-77.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ANDRADE MECÂNICA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 148-77.2011.811.0055 cód. 130473

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: WILSON ANDRADE MECÂNICA-ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Wilson Andrade Mecânica-me, CNPJ: 

03196698000150, brasileiro(a), Endereço: Rua Jose Candido Melhorança 

233-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$ 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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164952 Nr: 3259-64.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARIA ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Edna Maria Alves Batista, 

Cpf: 71987169115, Rg: 14274701 SSP MT Filiação: Adão Dimas Alves 

Batista e Ana Maria Alves Batista, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua 

40, Nº 888-N, Bairro: Santa Isabel, Cidade: Tangará da Serra-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237190 Nr: 4221-82.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEME JOSE URZEDO

 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 4221-82.2017.811.0055 cód 237190

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: VALDEME JOSE URZEDO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Valdeme Jose Urzedo, Cpf: 

35489766115 Filiação: Licinio Feliciano Urzedo e Lidia Candida da Silva, 

brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua 30 Nº 733-N, Bairro: Jd. Taruma, 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 256 de 569



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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231900 Nr: 20788-28.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES REIS DE OLIVEIRA

 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 20788-28.2016.811.0055 cód. 231900

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MOISES REIS DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): MOISES REIS DE OLIVEIRA, 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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242182 Nr: 10536-29.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO ALVES DE CARVALHO

 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 10536-29.2017.811.0055 cód. 242182

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: NATALINO ALVES DE CARVALHO

INTIMANDO(A, S): NATALINO ALVES DE CARVALHO, 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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151488 Nr: 63-23.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVAGNER TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 63-23.2013.811.0055 cód. 151488

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: EDEVAGNER TOMAZ

INTIMANDO(A, S): EDEVAGNER TOMAZ, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 
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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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110589 Nr: 690-66.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO BEZERRA COMERCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 690-66.2009.811.0055 cód. 110589

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO BEZERRA COMERCIO - ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jose Francisco Bezerra Comercio - 

Me, CNPJ: 02959590000100Inscrição Estadual: 13.185.662-7, brasileiro(a), 

Endereço: Av. Brasil Nº 1865, Bairro: Vila Alta, 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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231697 Nr: 20505-05.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROOSEVEL NUNES SALES

 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 20505-05.2016.811.0055 CÓD. 231697

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: LUIZ ROOSEVEL NUNES SALES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Luiz Roosevel Nunes Sales, Cpf: 

09134808191, Rg: 498272 SSP CE Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 

Euclides Geraldo Medeiros, Nº 277-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$ 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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS
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 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165682 Nr: 4515-42.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4515-42.2014.811.0055 cód.165682

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: LUZIA FERREIRA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Luzia Ferreira da Silva, Cpf: 

38582589115, Rg: 533.117 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

aposentada, Endereço: Rua 34, Nº 1.143-N, Bairro: Vila Horizonte, 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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227405 Nr: 16201-60.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA, CORACI 

DE JESUS LEITE, EDIMAR BATISTA DE ARAUJO, IVALDO FRANCISCO DE 

LIMA, IVANILDE BEZERRA DO NASCIMENTO

 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 16201-60.2016.811.0055 cód. 227405

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: Executados(as): Ivanilde Bezerra do Nascimento, Cpf: 

31794289100, Rg: 504.836 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

Endereço: Rua 20 Nº 824-N, Bairro: Jd. Taruma, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ivanilde Bezerra do Nascimento, Cpf: 

31794289100, Rg: 504.836 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

Endereço: Rua 20 Nº 824-N, Bairro: Jd. Taruma, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, atualmente em lugar incerto 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$ 553,11 (quinhentos e cinquenta e três reais e onze 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$ 240,16 (duzentos e quarenta reais e dezesseis 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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235113 Nr: 1275-40.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO JOSE DE FREITAS

 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 1275-40.2017.811.0055 cód. 235113

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: RONALDO JOSE DE FREITAS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ronaldo Jose de Freitas, Cpf: 

56876882187 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Francisco Ferreira 

Ramos Nº 1.337-N, Bairro: Jardim Santiago, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

atualmente em lugar incerto.
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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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235782 Nr: 2277-45.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCEVAL FRITSCH

 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 2277-45.2017.811.0055 cód.235782

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: PERCEVAL FRITSCH

INTIMANDO(A, S): PERCEVAL FRITSCH, 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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234375 Nr: 168-58.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA LOSS GONÇALVES

 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 168-58.2017.811.0055 cód.234375

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: NEIVA LOSS GONÇALVES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Neiva Loss Gonçalves, Cpf: 

65526023168, Rg: 10377581 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

bancária, Endereço: Rua Sebastião Barreto, N. 277, 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$ 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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234150 Nr: 23183-90.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suely Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 23183-90.2016.811.0055 cód. 234150

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: Suely Soares

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Suely Soares, Cpf: 39590208134, Rg: 

548061 SSP MT Filiação: Antonio Soares de Melo e Ester Bernardina 

Soares, brasileiro(a), divorciado(a), Endereço: Rua dos Desbravadores Nº 

3500, Bairro: Nobre, Cidade: Sorriso-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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231900 Nr: 20788-28.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES REIS DE OLIVEIRA

 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 20788-28.2016.811.0055 cód. 231900

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: MOISES REIS DE OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): MOISES REIS DE OLIVEIRA, 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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241743 Nr: 9911-92.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9911-92.2017.811.0055 cód. 241743

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: JANAINA DE JESUS SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Janaina de Jesus Silva, Cpf: 

01196681147 Filiação: Rosemy de Jesus, brasileiro(a), , menor impúbere, 

Endereço: Rua 120 Nº 599-N, Bairro: Altos do Tarumã, 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 
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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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166242 Nr: 5535-68.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTONIO DINIZ

 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 5535-68.2014.811.0055 cód. 166242

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: PEDRO ANTONIO DINIZ

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Pedro Antonio Diniz, Cpf: 

64619486434, Rg: 1.845.483 SSP PB Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Seis Nr 194-S, Bairro: Vila Nazaré, 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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236968 Nr: 3939-44.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VALDO BARROSO DE CARVALHO

 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 3939-44.2017.811.0055 cód. 236968

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDO BARROSO DE CARVALHO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Antonio Valdo Barroso de Carvalho, 

Cpf: 21047901234 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Antonio Jose 

da Silva Nº 965, 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$ 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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240088 Nr: 7935-50.2017.811.0055

 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): Suely Soares

 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 7935-50.2017.811.0055 cód. 240088

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: Suely Soares

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Suely Soares, Cpf: 39590208134, Rg: 

548061 SSP MT Filiação: Antonio Soares de Melo e Ester Bernardina 

Soares, brasileiro(a), divorciado(a), Endereço: Rua dos Desbravadores Nº 

3500, Bairro: Nobre, Cidade: Sorriso-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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239623 Nr: 7281-63.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aécio Ribeiro Andrade

 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 7281-63.2017.811.0055 cód.239623

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: Aécio Ribeiro Andrade

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Aécio Ribeiro Andrade, Cpf: 

16024095104, Rg: 12.155.219 ssp SP Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

encanador, Endereço: Rua José Candido Melhorança(24) 502-N, 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$ 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, 19 de setembro de 2018

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

 Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128716 Nr: 7606-82.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS ALVES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BRESCOVICI - 

OAB:6814

 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 intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125416 Nr: 4385-91.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA NERI - 

OAB:24.846-MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ... 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.: 249690 Nr: 16397-93.2017.811.0055

 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: MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 132, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107686 Nr: 6354-15.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEVI MALAQUIAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129291 Nr: 8138-56.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES ARAÚJO

 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): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129515 Nr: 8346-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ILVO LÓ

 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 
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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): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138360 Nr: 8761-86.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA TAVARES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... 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): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153365 Nr: 2027-51.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA MARTINS DURAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 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): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125567 Nr: 4532-20.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .... 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 129511 Nr: 8343-85.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA ANTONIA FELIPPE

 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): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 103550 Nr: 2355-54.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9578-B

 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.: 142360 Nr: 1765-38.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRTUDE CORDAO SANDRIN

 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): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156940 Nr: 5559-33.2013.811.0055

 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: MARINAUVA NEVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Considerando a manifestação de fl. 125, DETERMINO a realização de nova 

perícia médica, devendo o Sr. Perito ser intimado para indicar a data, 

horário e local para a realização da perícia, e ainda ser advertido que o 

laudo pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477 do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 171014 Nr: 12434-82.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do indeferimento do 

benefício (29/05/2014 – fl. 44), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (28/07/2014 – fl. 46-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida (fls. 45/46-verso). 

Nessa toada, deve persistir o pagamento do auxílio-doença até a 

implantação da aposentadoria por invalidez.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.P. I. C.Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173928 Nr: 15722-38.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIMAR JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (19/04/2018 – fl. 106), com incidência de juros de mora a partir 

da citação (23/09/2014 – fl. 47-verso), quanto às parcelas anteriores, e, 

no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida (fls. 46/47-verso). 

Nessa toada, deve persistir o pagamento do auxílio-doença até a 

implantação da aposentadoria por invalidez.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO 

extinto o feito com resolução do mérito.P. I. C.Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 158740 Nr: 7337-38.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA PORTELA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

o advogado, Dr. THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB/MT 20.977/O, para que 

requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, ao final do qual os 

autos serão remetidos novamente ao setor de arquivo, bem como 

regularizar a representação processual de sua cliente.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 174339 Nr: 16215-15.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVAL XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do indeferimento do 

benefício (25/07/2014 – fl. 37), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (10/09/2014 – fl. 40-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida (fls. 38/40). Nessa 

toada, deve persistir o pagamento do auxílio-doença até a implantação da 

aposentadoria por invalidez.No tocante aos honorários sucumbenciais, 

CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o percentual 

devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, 

§ 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até 

a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a 

parte demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Por oportuno, nos termos 

do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução 

do mérito.P. I. C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in 
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albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.Tangará da Serra/MT, 18 de setembro de 2018.Leilamar Aparecida 

RodriguesJuíza de DireitoCooperadora durante regime de exceção 

(Provimento n. 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 178470 Nr: 20595-81.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DE JESUS KLOPPEL

 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:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do indeferimento do 

benefício (fl. 38 - 11/03/2014), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (11/12/2014 – fl. 41-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Nessa toada, deve 

persistir o pagamento do auxílio-doença até a implantação da 

aposentadoria por invalidez.No tocante aos honorários sucumbenciais, 

CONDENO a Autarquia Federal, porém, deixo para fixar o percentual 

devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, 

§ 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até 

a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a 

parte demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.Por oportuno, nos termos 

do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução 

do mérito.P. I. C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in 

albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 171979 Nr: 13576-24.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

AGUARDE-SE a realização da perícia designada nos autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 62936 Nr: 4451-76.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON MARQUES DOS SANTOS-ME, 

JACKSON MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para apresentar nos autos, seus dados 

bancário para posterior expedição de alvará do dinheiro bloqueado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 219415 Nr: 9475-70.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDER SILAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida 

Municipio de Tangará da Serra é tempestivo. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor, bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte autora/Apelada para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões de apelação e/ou em igual 

prazo interpor apelação adesiva.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168271 Nr: 8746-15.2014.811.0055

 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: LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI ALEXANDRE DA SILVA, ASSOCIAÇÃO 

DE MORADORES DO BAIRRO VILA ESMERALDA, ESPÓLIO DE 

SALVADOR PEREIRA GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA 

GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA APARECIDA 

GUERRA MARQUES, NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR GUERRA FILHO, 

ERENIR NUNES GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, Rayane de 

Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE JESUS BRUNHEIRA 

- OAB:293.106/SP

 [...]Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para 

declarar, em favor da parte autora, a aquisição por usucapião do imóvel 

localizado no Loteamento Vila Esmeralda, Rua18, Quadra 10, lote 12 n. 

1494 W, em Tangará da Serra/MT, objeto da Matrícula n. 5.647 do CRI de 

Tangará da Serra/MT, com 450 m². Essa sentença servirá de título para 

matrícula, oportunamente, no cartório de registro de imóveis dessa 

Comarca. CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Observo contudo 

pendencia quanto ao pedido de gratuidade de Ninfa Gueraa Muiz o qual 

deve ser deferido, observando-se assim a suspensão da exigibilidade das 

verbas sucumbênciais em relação a mesma.Por fim, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência, saindo 

os presentes intimados. Transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE o 

respectivo mandado para a transcrição. Após, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Intimem-se. Cumpra-se. 

NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam, sob o ditado do MM. Juiz.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

DireitoRepresentante do Ministério PúblicoAutora:Advogada da Autora:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274993 Nr: 4955-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fulcro do artigo 485, 

inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil.Preclusas as vias impugnativas, arquive-se, nos termos do artigo 456, 

§1º, da CNGC.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131815 Nr: 1594-18.2011.811.0055

 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: ELISANGELA ONORATO DE ARAÚJO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, SALVADOR GUERRA FILHO, 

ERENIR NUNES GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, NINFA GUERRA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para adjudicar compulsoriamente o 

imóvel descrito na inicial, lote nº 5, quadra nº 9, da matrúcula nº 5647, do 

Cartório de Registros de Imóveis desta Comarca.Após o trânsito em 

julgado, EXPEÇA-SE mandado ao Cartório competente para promover a 

escrituração do bem em favor da parte autora.Bem por isso, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 85 do 

CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a 

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

estilo.Tangará da Serra-MT, 18 de setembro de 2018Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209455 Nr: 1623-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÚCLEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, ADEMIR JOSÉ REFFATTI, KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI, LUCELIA RIBEIRO REFFATI, ANDERSON MELLO ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN - OAB:22.206MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Vistos em correição,

Inicialmente, indefiro o pedido de renovação de avaliação, visto que os 

executados não comprovaram qualquer das hipóteses descritas no artigo 

873 do Código de Processo Civil.

Outrossim, apesar de alegarem a valorização do imóvel, não foram 

capazes de comprovar a realização de qualquer benfeitoria ou melhoria, 

bem como a realização de obras públicas.

Por outro lado, conforme consignado na decisão de fls. 143/144, a 

penhora deve preservar certa margem do débito executado para que a 

garantia da execução seja efetivada, pois o crédito executado é 

atualizado diariamente e a possibilidade de venda do bem, na hasta 

pública, por valores inferiores a sua avaliação .

Diante disso, indefiro o pedido de fracionamento, ressaltando-se que, 

concretizada a arrematação do bem em valor superior ao crédito 

exequendo, à quantia excedente será devolvida à parte executada.

Oportuno destacar que este Juízo já se pronunciou quanto à manutenção 

da penhora e dos atos expropriatórios no imóvel localizado nesta 

Comarca, consoante decisão de fl. 208, da qual não houve insurgência 

pela parte executada.

Além disso, imperioso esclarecer que nada obsta a realização de atos 

expropriatórios no imóvel localizado nesta Comarca na pendência de 

avaliação do imóvel penhorado na Comarca de Arenápolis/MT.

Por fim, oportunize-se o exercício do contraditório ao atual do patrono do 

exequente, quanto ao pedido formulado à fl. 215, no prazo de 15 (quinze) 

dias, encaminhando-se, posteriormente, os autos conclusos para 

arbitramento.

Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122264 Nr: 1329-50.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO TEIXEIRA BELAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN MARCELO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, quanto ao cálculo do 

contador judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153529 Nr: 2183-39.2013.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUIOMAR PIRES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERVANTES CORRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORRAL MORALES 

- OAB:7641-B

 Ante o exposto, com fundamento na Lei nº 1.060/50 c/c art. 98 do NCPC, 

rejeito a presente impugnação, deixando de manter o beneficio 

anteriormente concedido ante a modificação da situação econômica do 

impugnado no curso da impugnação, incumbindo à Secretaria Judiciária a 

transladar na sequência para os autos em apenso cópia desta decisão, 

arquivando-se o processo com as cautelas de estilo.Custas do incidente 

pela impugnante, não havendo falar em honorários advocatícios, os quais 

deverão ser considerados por ocasião do julgamento da ação 

principal.Certificado o trânsito em julgado, baixas e arquivamento, 

certificando-se no feito principal.Tangará da Serra, 19 de setembro de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178264 Nr: 20391-37.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSE DUQUE FERREIRA DE OLIVEIRA, JOSÉ PEREIRA 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 Intimação do autor para manifestar sobre a impugnação ao cumprimento 

de sentença de folhas 237/241.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 239925 Nr: 7737-13.2017.811.0055

 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: UZIAS DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Intimação das partes para requerer o que de direito, no prazo de 15 
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(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221668 Nr: 11426-02.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE ANGELA DE CARLI ZUCONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 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 

Dia-mantino,-MT, sendo que a mesma retornou com a finalidade negativa, 

bem como requerer que de direito no prazo legal..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 192316 Nr: 8754-55.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIELSON GOMES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de avaliação, 

cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141311 Nr: 645-57.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13.122-A, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:12602/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

PARA INFORMAR NOVOS DADOS PARA NOVA EXPEDIÇÃO DE ALVARA, 

TENDO EM VISTA QUE O ALVARA FOI CANCELADO POR 

INCONSISENTENCIA DE DADOS, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257211 Nr: 22460-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISLAINE SANCHES GONÇALVES, 

ADRIANO HERINGER SAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca do AR de citação de folhas75 

tendo em vista que não foi recebido pelo destinatário, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215405 Nr: 6341-35.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA FERREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca do 

complemento de diligência do oficial de justiça: , solicito que a parte autora 

seja INTIMADA a efetuar o pagamento do complemento das diligências 

desta Oficiala de Justiça, totalizando o valor de R$ 330,66 (trezentos e 

trinta reais e sessenta e seis centavos), referentes às diligências extras 

realizadas em datas e horários alternados em prol da localização do 

requerida, que deverá ser depositado por meio de guia disponibilizada no 

Link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao, 

indicando a Oficiala ALLANA KAREN KAWANO para recebimento dos 

valores, tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ Dou fé. 

Tangará da Serra/MT, 22 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 287127 Nr: 14870-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MARTINS VILLELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S.C, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS A EXECUÇÃO 

APRESENTADOS PELA PARTE EMBARGADA AS FLS. 35/41, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 152027 Nr: 636-61.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVANTES CORRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIOMAR PIRES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORRAL MORALES - 

OAB:7641-B, RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os presentes embargos 

apenas para reconhecer a cobrança de juros abusivos, afastando-se a 

mora do executado, julgando improcedente o pleito atinente a extinção da 

execução, devendo, todavia, a execução ser encaminhada ao contador 

judicial para que renove os cálculos de atualização do débito, observando 

o débito original que pode ser extraído dos documentos de fls. 216/217 

que deve ser acrescido de juros legais e correção monetária pelo INPC, 

amortizando-se, observando-se as regras do Código Civil quanto a 

imputação de pagamento, os pagamentos reconhecidos nestes autos, que 

podem ser extraídos dos documentos de fls. 39,40,41,43,44 e 45, 

prosseguindo-se a execução pelo saldo apurado que também deverá ser 

evoluído até a presente data.Por conseguinte, considerando-se a 

sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com 50% das custas, 

Outrossim, condeno o embargante ao pagamento de honorários ao 

patrono do embargado no percentual de 10% do saldo devedor apurado e 

ao embargado ao pagamento de honorários no percentual de 10% do 

excesso apurado .Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

tempo Transitada em julgado, e não sendo apresentados pedidos de 

cumprimento de sentença, expeça-se o necessário e arquivem-se os 

autos, trasladando-se cópia da presente sentença e certidão de trânsito 

em julgado aos autos da execução de título extrajudicial cod. 148197.P. R. 

I. C.Tangará da Serra, 19 de setembro de 2018Marcos Terencio Agostinho 

PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 237191 Nr: 4223-52.2017.811.0055

 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: DARLENE ALMEIDA DE CARVALHO BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALTI - OAB:OAB/MT 17209-A

 Intimação da parte requerida para manifestar, no prazo legal, sobre o teor 

da petição de folhas 87/89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283622 Nr: 11974-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. MOREIRA & CIA LTDA ME, EDER ALVES 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca do 

complemento de diligência do oficial de justiça: Certifico finalmente que 

seja a parte credora intimada para efetuar antecipadamente o deposito do 

valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), que deverá ser 

depositada por meio de guia disponibilizada no Linck 

http://arrecadação.tjmt.jus.br/#/diligência, /complementação, tudo conforme 

provimento em vigência, para fins de buscas de bens junto ao CRI e 

Ciretran, para efetuar PENHORA, AVALIAÇÃO E DEMAIS ATOS, caso os 

devedores não quitem o débito. Dou fé. Tangará da Serra/MT, 12 de 

setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138295 Nr: 8698-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MASSUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:22131/A-MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor par amanifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça.Certifico que em cumprimento ao r. mandado, dia 

04.09.2018 no endereço indicado procurei e não foi possível intimar Daniel 

Massuia pois não o encontrei. No local indicado é uma moradia de aluguel 

para várias pessoas e quando estive lá em diligência (dias 30.08, 03.09, 

04.09 e 08.09.18) mas não encontrei o devedor. Todas as vezes que lá fui 

encontrei um morador chamado João dos Santos, sempre embriagado, que 

afirmou que o Daniel mudou-se pra Sapezal ou outro lugar que não sabe, 

numa fazenda. Procurei notícias com outros moradores do entorno e 

afirmaram que ele já morou ali mas não sabem dizer seu paradeiro atual. 

Contudo, afirmaram que ele anda com um “golzinho”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139499 Nr: 9970-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK, HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA 

AMERICO EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar, no prazo legal o endereço atualizado 

dos executados Maria Armelinda Americo e Helio Emerich nos autos a fim 

de que se efetive a intimação da penhora Bacenjud.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201082 Nr: 15565-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação da parte executada para manifestar, no prazo legal, sobre o 

teor da petição de folhas 160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136043 Nr: 6262-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FERREIRA DOS SANTOS ME, THIAGO 

FERREIRA DOS SANTOS, SANDRO FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT

 intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça: Certifico que em cumprimento ao mandado do MMº., Juiz 

de Direito da 5ª Vara Cível e extraído dos autos do processo retro 

mencionado, após as diligências necessárias na data de 20.7.18, a R. 22, 

Vila Santa Terezinha onde nele constatei que a numeração inicia em 

1004-S. Seguindo com as diligências, busquei informações acerca do 

devedor junto ao Mercado Reis, R. 22, 1072-S Santa Terezinha, onde ai 

após as formalidades legais o Sr., Reinaldo que se apresentou como 

proprietário do Mercado Reis, declarou que não conhece, não conheceu e 

tampouco tem lembranças que pela vizinhança Sandro Ferreira de Moraes 

tenha residido. No entanto, apontou a Quitinete do seu Nene, logo abaixo, 

como lugar que possa existir sala 28. Ato continuo dirigí-me a Qutinete do 

seu Nene, localizada na R. 22, 1192-S, Santa Terezinha, onde ai após as 

formalidades legais, a Srª., Maria de Jesus que se apresentou como 

esposa do seu Nene e também proprietária das Quitinetes, declarou que ali 

não reside não residiu e não tem lembranças que tenha residido como 

inquilino o Sr, Sandro Ferreira de Moraes. Certifico por fim que prejudicado 

ficou o cumprimento do Art. 830, § 1º do CPC, uma vez, que não consta na 

inicial a relação de bens a serem arrestados. Destarte, suspendi minhas 

diligências devolvo o mandado a Secretaria em todas suas vias e cópias, 

haja vista, que para mim, Sandro Ferreira de Moraes., encontra-se em 

paradeiro desconhecido, e, por conseguinte aguardo novas 

determinações. Dou fé. Tangará da Serra/MT., 23.7.18.(segunda-feira).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138295 Nr: 8698-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MASSUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:22131/A-MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar nos autos, no prazo legal a guia n. 

25537 e comprovante de pagamento tendo em vista a não arrecadação da 

mesma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 178127 Nr: 20254-55.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL, RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES REQUERIDAS PARA 

MANIFESTAREM ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA AS FLS.228-231, BEM COMO 

ACERCA DA PETIÇÃO DA AUTORA AS FLS. 232.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143081 Nr: 2578-65.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CASSIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 300/303.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 279302 Nr: 8514-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EMERSON SANTOS, ANDERSON DE 

SOUSA ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBIN HOOD RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:24532/O

 Vistos,

 Concedo o prazo sucessivo de três dias, na sequência da Denúncia, para 

as derradeiras argumentações.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 127233 Nr: 6182-05.2010.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Dou por encerrada a instrução processual. No mesmo passo, dê-se 

vistas dos autos as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresentem suas derradeiras alegações finais por escrito. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 283246 Nr: 11704-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SANTOS LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Vistos,

 Trata-se de ação penal em que o promotor de justiça juntou a certidão de 

óbito do acusado e requereu a extinção da punibilidade (fls. 83/84).

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Demostrada a morte do indicado, deve ser extinta a sua punibilidade, nos 

termos do art. 107, I, do Código penal.

 Por entender conveniente:

 (TJMA/51044313) - APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. 

APELO MINISTERIAL. PLEITO RECURSAL CONDENATÓRIO. MORTE 

SUPERVENIENTE DO RECORRIDO. EXTINÇÃO DAPUNIBILIDADE. 

DECLARAÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO PREJUDICADO. I. Sobrevindo a 

morte do acusado, ora recorrido, no curso da lide, resta prejudicada a 

análise do mérito do presente apelo, devendo ser declarada a extinção da 

punibilidade, nos termos do art. 107, I do CP c/c art. 61 do Código de 

Processo Penal. II. Apelação Criminal prejudicada. Declarada, de ofício, a 

extinção dapunibilidade do crime imputado ao apelado. (TJMA; AP 

012106/2016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Vicente de Paula 

Gomes de Castro; Julg. 03/11/2016; DJEMA 11/11/2016).

(TJRS/ 76136119) - APELAÇÃO CRIMINAL. Crimes contra o patrimônio. 

Roubo tentado. Insurgência da defesa. Morte do acusado. Extinção da 

punibilidade. De ofício, declarada a extinção da punibilidade. Prejudicado o 

julgamento do recurso de apelação. Unânime. (TJRS; ACr 

0107207-92.2016.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Sexta Câmara Criminal; Relª 

Desª Bernadete Coutinho Friedrich; Julg. 27/10/2016; DJERS 03/11/2016.

 Com tais considerações, nos termos do art.107, I do Código Penal c/c 

art.61 do Código de Processo Penal, extingo a punibilidade do processado.

Destrua-se a droga, caso tal medida já não tenha sido tomada.

 Determino a transferência do valor para o processo que tramita sob o 

código 181630, para posterior destinação e a destruição dos objeto 

apreendidos.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 283218 Nr: 11671-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEREIRA MAZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVID NEVES DELBOM - 

OAB:17.788/MS, MILTON QUEIROZ LOPES - OAB:9821/A

 Vistos,

Objetivando readequar a pauta em razão da necessidade de realizar júri 

de réu preso, lamentando o inconveniente, altero a data da solenidade 

para o dia 31/10/2018, às 15h 50min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 288930 Nr: 16222-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, MINISTERIO PUBLICO 

ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KACIO JUNIOR ALVES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos,

Para o integral cumprimento do ato deprecado (inquirição das testemunhas 

Ione de Araújo, Paulo Cesar de Souza e o interrogatório do acusado Kacio 

Junior Alves Torres), designo o dia 22.11.2018, às 16h20 mim.

 Intime-se o réu acerca da audiência de instrução designada para o dia 

24/10/2018, às 14 horas, eu será realizada no juízo deprecante.

Oficie-se, com as informações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 282856 Nr: 11403-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVITI ALBANO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA GASPARINI MOLIN - 

OAB:21764/MT, MAGNA KATIA SILVA SANCHES - OAB:10.638/MT, 

RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - OAB:20.491/O-MT

 Vistos,

Objetivando readequar a pauta em razão da necessidade de realizar júri 

de réu preso, lamentando o inconveniente, altero a data da solenidade 

para o dia 31/10/2018, às 15h 30min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 273298 Nr: 3660-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANE COSTA PEREIRA, JUNHO GIL DE 

SOUZA, ROBSON SEVERINO DA SILVA, DAIANE COSTA PEREIRA, PEDRO 

GIL DE SOUZA, LEIDIANI PAIXÃO DA COSTA, TIAGO FRANCISCO DA 

SILVA E SOUSA, ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA FILHO, MARIA INEZ 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, GUNDHER GOMES DUARTE - OAB:24171-MT, LUAN 

EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546, PAULO VITOR LIMA 

RIBEIRO - OAB:23.387/O, ROBIN HOOD RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:24532/O, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT

 Vistos,

A denunciada Geane Costa Pereira, registrando a revogação da sua 

prisão cautelar, pediu a retirada da tornozeleira eletrônica.

Instado a manifestar o MPE manifestou pelo deferimento do pleito (fl. 603).

É o relato necessário. Decido.

Considerando que as denunciadas Geane Costa Pereira e Daiane Costa 

Pereira encontravam-se monitoradas eletronicamente, mediante o uso de 

tornozeleira eletrônica e que a prisão domiciliar foi revogada em 27 de 

agosto de 2018, em consonância com o MPE, defiro o pedido da Defesa e 

determino a retirada do equipamento.

Expeça-se ofício ao CDP para retirada da tornozeleira das denunciadas 

Geane Costa Pereira e Daiane Costa Pereira, que deverão comparecer na 

unidade em data e hora designadas pela administração.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 277863 Nr: 7318-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR PONTES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Vitor Pontes Ferreira, Cpf: 05848551170, Rg: 26839369 

SSP MT Filiação: Julio Ferreira e Maria Luiza Pontes do Nascimento, 

brasileiro(a), , Endereço: Av. Nilo Torres, 1140, Bairro: Centro, Cidade: 

Tangará da Serra-MT

Finalidade:NOTIFICAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 28.03.2018 o denunciado tinha em deposito droga do 

tipo maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar, para fins de mercancia ilicita

Decisão/Despacho:Vistos, Nos termos do artigo 55, § 1º da Lei 

11.343/2006, notifique-se o denunciado para oferecer defesa prévia, por 

escrito, no prazo de 10(dez) dias, podendo arguir preliminares, invocar 

todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), 

arrolar testemunhas. O oficial de justiça deverá indagar ao processado se 

o mesmo possui advogado (indicando os dados do profissional) ou 

condições para constituir, certificando a resposta. Caso o processado 

não tenha como contratar advogado, desde já, nomeio a defensoria 

pública para sua defesa, a quem os autos deverão ser encaminhados. Às 

providências.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 286460 Nr: 14247-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI CARVALHO DE SOUZA, LUIS ANDRE 

AJALA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663, JULIO CESAR BRUM DE MATTOS - OAB:16.156-MT

 Vistos,Nos termos do artigo 55, § 1º da Lei 11.343/2006, notifiquem-se os 

denunciados para oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 

10(dez) dias, podendo arguir preliminares, invocar todas as razões de 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretendem produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas.O 

oficial de justiça deverá indagar aos processados se os mesmos possuem 

advogado (indicando os dados do profissional) ou condições para 

constituir, certificando a resposta. Caso os processados não tenham 

como contratar advogado, desde já, nomeio a defensoria pública para sua 

defesa, a quem os autos deverão ser encaminhados. nexiste 

constrangimento ilegal quando a decretação da prisão preventiva se 

pautar na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na maior 

reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente da 

expressiva quantidade de droga apreendida em poder do paciente, 

consistente em 17,564kg de maconha. Uma vez demonstrada a 

necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a 

substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no 

art. 319 do Código Processual Penal. Incabível falar em incidência do 

princípio da homogeneidade, quando devidamente atendidos os 

pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, por se 

tratar de medida cautelar adotada antes da sentença definitiva e que não 

se confunde com o regime a ser imposto para o cumprimento de eventual 

pena privativa de liberdade. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios 

de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras 

de eventual direito de responder ao processo em liberdade. (TJMT; HC 

177864/2016; Barra do Garças; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg. 

25/01/2017; DJMT 02/02/2017; Pág. 72).Com tais considerações, 

reiterando as razões anteriores, em consonância com o MPE e 

acrescentando que a quantidade da droga apreendida (mais de três 

quilos) aponta a gravidade concreta do ilícito, mantenho a segregação 

preventiva e indefiro o pedido liberatório. Intimem-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 190117 Nr: 6755-67.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DA MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DA SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Réu(s): José Aparecido da Macena, Cpf: 86196146149, Rg: 

12531006 SSP MT Filiação: Deleuza dos Santos, data de nascimento: 

10/10/1978, brasileiro(a), natural de Paranavaí-PR, casado(a), Endereço: 

Rua 09-A, 1352-N, Fone 99908-9733, Bairro: Vila Horizonte (65) 

9908-9733, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA SENTENÇA

Resumo da inicial:
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Decisão/Despacho:

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho o réu José Aparecido da Macena, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos de detenção.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

 Seus antecedentes são bons, pois, não há sentença penal condenatória, 

conforme documento de fls. 55.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em três (03) meses de detenção.

 Passando à segunda fase verifico que não há agravantes. No ponto, 

verifica-se a circunstância atenuante da confissão, todavia, hei por bem 

deixar de aplicá-la, em razão da pena já constar no mínimo legal, por força 

da Súmula 231 do STJ.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

lesões corporais, a pena definitiva de três (03) meses de detenção.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

 Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, face ao não preenchimento, por parte do 

condenado, dos requisitos legais (artigos 44, I e 77, III, ambos do Código 

Penal).

 O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Custas pelo acusado, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de 

cinco anos, pois o réu é assistido da Defensoria Pública.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

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

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

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

Tangará da Serra, 06 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação 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)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

ICATU SEGUROS 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 27/11/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

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 27/11/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

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 27/11/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

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 27/11/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 
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para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/11/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS (ADVOGADO(A))

ROSSANA TORTOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/11/2018, às 14h15min, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002167-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO (ADVOGADO(A))

SAULO MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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 27/11/2018, às 15h30min, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002170-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

NEREIDE LUCIA MARTINELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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 28/11/2018, às 14h00min, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002165-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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 28/11/2018, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI (ADVOGADO(A))

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação 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)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 27 de novembro de 2018, às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

FERNANDO SOUZA SALLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 05 de Dezembro de 2018, às 14h00min.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001010-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO BERNARDO FERREIRA (REQUERENTE)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o executado para, no prazo de 5 dias, comprovar o 

cumprimento da obrigação, sob pena de majoração da multa já aplicada. 

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

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANILENE SOUSA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 05 de Dezembro de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001201-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO EVANGELISTA ADRIANO (REQUERENTE)

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 05 de Dezembro de 2018, às 15h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

STHAELL BARBARAH ALVES SOARES (REQUERENTE)

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS (REQUERIDO)

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR (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, 20 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002161-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS OLIVEIRA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 5º da Lei nº 12.153/2009, as pessoas 

jurídicas de direito público podem figurar apenas 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, 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010401-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO DE JESUS DAMASIO (EXEQUENTE)

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. SOUZA DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Não cabe fixação de honorários advocatícios em fase de 

cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em 

face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo com a 

jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do FONAJE). 

Deverá o exequente, no prazo de 10 dias, apresentar novo demonstrativo 

atualizado do valor executado, excluindo o valor referente aos honorários, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011742-73.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DRI METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME (REQUERENTE)

CAROLINA ATALA CASTILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRISERRA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. INTIME-SE a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quais são e onde se encontram os bem passíveis de penhora em seu 

nome , consignando que a omissão caracterizará ato atentatório à 

dignidade da Justiça, com aplicação de multa de 20% sobre o valor 

atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual e material (Art. 774, do CPC). Com a informação, CUMPRA-SE 

nos termos da segunda parte da decisão do Id 12243831. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010528-18.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NAVARRO SANCHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Considerando a informação quanto ao endereço do executado (ID 

15120065), CUMPRA-SE nos termos da decisão do ID 8750773. Caso a 

diligência seja infrutífera, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 

dias, requerer o entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002179-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello (ADVOGADO(A))

JOSEFA CLAUDICEIA XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

CENTRO AUTOMOTIVO MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à reclamante, no prazo de 15 dias, a emenda da inicial a 

fim de anexar aos autos documento que comprove que o veículo 

sinistrado efetivamente foi disponibilizado à segunda reclamada 

(COVEPEL) para os reparos mencionados. Com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos para análise da tutela de urgência. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 20 de setembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011059-70.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA BENICIO DA SILVA (REQUERENTE)

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 276 de 569



Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA (REQUERENTE)

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora, para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011852-09.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY DAIANE SANCHES DAHER (REQUERENTE)

Francisco Dias de Alencar Neto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

IRAJA REZENDE DE LACERDA (ADVOGADO(A))

LEANDRO FACCHIN ROCHA (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora, para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000141-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

UNIMED SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora, para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002181-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ROBSON MOISES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar ainicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa que consta 

do comprovante de endereço juntado no Id 15458536, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002162-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JOSE ZAMPIERI (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ANDERSON DA SILVA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista a natureza do conflito no processo de origem, 

este Juizado Especial não tem competência para cumprimento da presente 

carta precatória. Remetam-se os autos à 2ª vara Cível desta Comarca. 

Oficie-se ao Juízo Deprecante comunicando-se a redistribuição. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 20 de 

Setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000137-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA (ADVOGADO(A))

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA (ADVOGADO(A))

RAMIRES FERNANDO TORMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AKEMI TANAKA ORITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Considerando a informação quanto ao endereço atualizado da 

executada (ID 15371830), cumpra-se nos termos do despacho do ID 

12516289. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de setembro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000264-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANITA MARIA MENDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 15204663. Promovo diligência no sentido de 

localizar o endereço do reclamado sistema INFOJUD. Considerando foi 

localizado endereço diverso dos informados nos autos (extrato anexo), 

cite-se nos termos da decisão do ID 11802493. Caso a diligência seja 

infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Sem prejuízo da determinação supra, deverá o exequente, no prazo de 10 

dias, retificar o cálculo do ID 11714074, no qual deverá fazer incidir juros 

simples, em respeito ao disposto no art. 4º do Decreto Lei 22.626/33, que 

veda a incidência de juros sobre juros, salvo exceções expressamente 

determinadas em lei. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 20 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CRUZ DE LIMA RAIMUNDO (REQUERENTE)

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE ANNE DIAVAN (ADVOGADO(A))

N B DIAVAN E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

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, 20 de Setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000819-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLENI LURDES DO AMARAL WIEDERKEHR (REQUERENTE)

FELIPE BEDIN BIASOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA MARA ROSA GALLEGO (REQUERIDO)

ADENILSON SEVERINO MARTINS (ADVOGADO(A))

NIVALDO APARECIDO GALLEGO (REQUERIDO)

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 
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nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 20 de Setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000912-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDELUCIA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 15204585. Promovo diligência no sentido de 

localizar o endereço do reclamado sistema INFOJUD. Considerando foi 

localizado endereço diverso dos informados nos autos (extrato anexo), 

cite-se nos termos da decisão do ID 12655857. Caso a diligência seja 

infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Sem prejuízo, deverá o exequente, no prazo de 10 dias, retificar o cálculo 

do ID 12618641, no qual deverá fazer incidir juros simples, em respeito ao 

disposto no art. 4º do Decreto Lei 22.626/33, que veda a incidência de 

juros sobre juros, salvo exceções expressamente determinadas em lei. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SONI BERTO (REQUERENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA MARIA GOLIN (REQUERIDO)

LUCIMAR DO NASCIMENTO CARDOSO (REQUERIDO)

VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Indefiro o pedido de citação por hora certa, uma vez que não há 

sentido algum na sua utilização, no âmbito dos Juizados Especiais. 

Conforme entendimento sufragado, há muito, pela jurisprudência das 

Turmas Recursais, conforme consta do Enunciado nº 5 do FONAJE, o ato 

de citação recebido no endereço da parte é plenamente válida, desde que 

identificado o seu recebedor. Por outro lado, considerando que a 

reclamante demonstrou que a reclamada, de fato, reside no endereço 

informado na inicial, expeça-se nova carta precatória para 

citação/intimação, consignando que caso a reclamada não esteja no local, 

a contra-fé poderá ser entregue a qualquer pessoa, identificando-se 

adequadamente o recebedor. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010633-58.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAINE VAZ SANTOS (EXEQUENTE)

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO MILENIO LTDA - ME (EXECUTADO)

RUY FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

VISTOS. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica do ID 15216583 deverá ser autuado em apartado, 

por dependência ao processo principal. Assim, promova o exequente as 

adequações necessárias para que seja o requerimento analisado, em 10 

dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001495-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA (ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA (ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES (ADVOGADO(A))

RONALDO CLAUDINO GONCALVES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. ALEGRINI VEICULOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011006-26.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO DE AREIA SAO FRANCISCO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. Intime-se a executada para, no prazo de 10 dias, efetuar o 

pagamento do remanescente, conforme pedido do ID 15221907. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, INTIME-SE a exequente para, no prazo 

de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, 

o que desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8011003-71.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos. INTIME-SE a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o 

endereço e onde se encontram os bem em seu nome, passíveis de 

penhora , consignando que a omissão caracterizará ato atentatório à 

dignidade da Justiça, com aplicação de multa de 20% sobre o valor 

atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual e material (Art. 774, do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZEIAS FERNANDES ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010029-05.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE JESUS ALMEIDA (EXEQUENTE)

JOSE ANTONIO DUTRA (ADVOGADO(A))

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PINGO VEICULOS (EXECUTADO)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUCIA MIRANDA GRUBER

 

Vistos O art. 649, do CPC, elenca as hipóteses de impenhorabilidade de 

certos bens, por entender nestes casos que a dignidade da pessoa 

humana prevalece ao direito de crédito do credor. Mais especificadamente 

o art. 833, V, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “os livros, as 

máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens 

móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão do 

executado”, que não se aplica às pessoa jurídicas que têm como regra 

geral a penhorabilidade de seus bens. A impenhorabilidade prevista no art. 

833, V, do CPC, visa resguardar o conjunto de bens necessários ao 

funcionamento da atividade empresarial e não o estoque de mercadorias 

postas a venda. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: EXECUÇÃO 

FISCAL. MICROEMPRESA. PENHORA. ESTOQUE DE PEÇAS DE 

VESTUÁRIO. INC. V DO ART. 649 DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. O inc. V 

do art. 649 do CPC considera impenhoráveis "os livros, as máquinas, as 

ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis 

necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão". 2. A regra geral 

é a penhorabilidade dos bens das pessoas jurídicas. Com relação à 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a jurisprudência admite a 

aplicação excepcional do art. 649 do CPC. 3. Nessa hipótese, a 

impenhorabilidade visa resguardar o conjunto de bens necessários à 

manutenção das atividades da sociedade, denominado de ativo 

imobilizado.2. Estoques de peças de vestuário são ativos tangíveis 

mantidos para venda no curso dos negócios da sociedade. Não são 

impenhoráveis. (TRF-4 - AC: 7162 SC 2007.72.00.007162-7, Relator: 

MARCELO DE NARDI, Data de Julgamento: 24/09/2008, PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 30/09/2008) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DE ESTOQUE DE EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE. ADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DAS ATIVIDADES 

EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES DA 

PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM DE DIFÍCIL 

LIQUIDEZ. I. SALVO QUANDO REALIZADA DE FORMA A IMPEDIR O 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, A PENHORA DE 

ESTOQUE DE MERCADORIAS NÃO ATENTA CONTRA A SISTEMÁTICA 

PROCESSUAL VIGENTE E NÃO ENCONTRA VETO EXPRESSO EM 

NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTEMPLADAS NO ARTIGO 649 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. II. EM SE TRATANDO DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, A CONSTRIÇÃO NÃO PODE ATINGIR A INTEGRALIDADE 

DO SEU ESTOQUE, SOB PENA DE COLOCAR EM RISCO A SUA PRÓPRIA 

SUBSISTÊNCIA EMPRESARIAL. III. A PENHORA DEVE SER REDUZIDA 

PARA PATAMAR QUE, A UM SÓ TEMPO, PRESTIGIE A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO DO EXEQÜENTE E NÃO COMPROMETA SIGNIFICATIVAMENTE A 

ATIVIDADE EMPRESARIAL DO DEVEDOR. IV. NÃO SE ADMITE A 

SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR BEM DE EXISTÊNCIA CONTROVERTIDA 

E DE DIFÍCIL LIQUIDEZ. V. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-DF - AGI: 20140020017307 DF 0001740-36.2014.8.07.0000, 

Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/04/2014, 4ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2014 . Pág.: 

113) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O 

ESTOQUE DE MERCADORIAS. POSSIBILIDADE. De acordo com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de 

mercadorias do estoque da empresa, que não se confunde com a penhora 

sobre estabelecimento comercial. Demonstrado que a parte exequente 

esgotou as diligências no sentido de busca de bens disponíveis para 

constrição. Em decisão monocrática, dou provimento ao agravo de 

instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70058062084, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 20/12/2013) Com tais considerações, DEFIRO o requerimento 

do ID 15125842 determinando a expedição de mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens quanto bastem para satisfação do crédito. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos 
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do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002180-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA (ADVOGADO(A))

MAGNA KATIA SILVA SANCHES (ADVOGADO(A))

DONIZETE MONTEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO VIEIRA CUSTODIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de Setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001124-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS LUCIO DE GODOI (EXEQUENTE)

Marco Antonio de Mello (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Dispensado o relatório, diante do permissivo do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifica-se que o feito deve ser CHAMADO 

A ORDEM, para reconhecimento de questão de ordem pública, uma vez 

que o Juizado Especial Cível não é competente para o conhecimento e 

processamento de execuções de títulos extrajudiciais com obrigação de 

entrega de coisa e de obrigação de fazer ou não fazer, tendo em vista a 

especializado do rito executivo que a elas se aplica, que é incompatível 

com o procedimento previsto no art. 53 da Lei nº 9.099/1995. Nesse 

sentido, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido 

de que não podem ser processadas no Juizado Especial ações que 

tenham rito específico, não compatível com o estabelecido na Lei nº 

9.099/1995. Essa conclusão fica bastante clara pela simples leitura do art. 

53 da Lei nº 9.099/1995. Referido dispositivo legal autoriza, perante o 

Juizado Especial Cível, a execução de título executivo extrajudicial no valor 

de até 40 salários mínimos, estabelecendo em seus parágrafos o rito 

procedimental (penhora, designação de audiência de conciliação, 

embargos e fase de expropriação). O dispositivo, portanto, embora não 

explicitamente, deixa claro (diante do rito estabelecido em lei) que o título a 

que se refere a lei é apenas aquele que contempla obrigação de 

pagamento. Nesse passo, impossível o processamento de execuções que 

contemplem obrigações de entrega, de fazer ou não fazer, porquanto os 

ritos para referidas ações executivas são absolutamente distintos e 

incompatíveis com aquele que está previsto no dispositivo legal acima 

mencionado. Convém registrar que a doutrina vem adotando esse mesmo 

entendimento, a exemplo do que ensina o jurista Felippe Borring Rocha 

(Manual dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais: teoria e prática – 8. ed. 

– São Paulo: Atlas, 2016. p. 260/261): “Apesar da Lei nº 9.099/1995 não 

colocar isso de forma clara, entendemos que interesse de agir para o 

procedimento executivo dos Juizados Especiais abrange somente o 

cumprimento das obrigações de pagar, reconhecidas nos títulos 

executivos extrajudiciais, no valor de até 40 salários mínimos. De fato, 

analisando os dispositivos pertinentes (arts. 3º, § 1º, II e 53, caput), 

verifica-se que as regras previstas são todas focadas nas obrigações 

pecuniárias e que o único critério utilizado pelo legislador para definir o 

procedimento foi o valor do título executivo extrajudicial. Por isso, não é 

possível levar aos Juizados Especiais a execução das obrigações 

comportamentais (fazer, não fazer ou dar), quando firmadas em títulos 

extrajudiciais.” Válido ressaltar ainda que não se pode cogitar do 

processamento de pedidos dessa estirpe nos Juizados Especiais com 

fundamento no que dispõe o art. 52, V, da Lei nº 9.099/1995. Referido 

dispositivo legal é específico para obrigações decorrentes de sentenças 

proferidas pelo próprio Juizado Especial, o que está expresso no seu 

caput. As regras de competência para as ações estabelecidas na Lei nº 

9.099/1995 são absolutas, por versarem sobre competência material. Não 

há, portanto, como dar prosseguimento ao feito no âmbito deste Juizado 

Especial por flagrante incompetência desta justiça especializada, 

conforme acima exposto. A hipótese comporta o indeferimento da petição 

inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, da Lei nº 9.099/95. Deverá, assim, o reclamante promover o pedido 

na Justiça Comum estadual. Por tais razões, declaro a incompetência 

deste Juizado Especial para o processamento do pedido, INDEFIRO o 

pedido do ID 15433331 e JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, determinando seu consequente arquivamento. Sem custas, diante 

do que estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 20 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA SABINO (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 20 de Setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000604-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (EXEQUENTE)

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO VIEIRA CINTRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000604-64.2016.8.11.0045 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora 

para se manifestar sobre a devolução da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001810-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERNANDES DE SOUZA (AUTOR(A))

MARILDA MUNIZ DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001810-45.2018.8.11.0045 Intimação das partes acerca da perícia 

médica agendada para o dia 26/09/2018, com Dr. Guido V. Céspedes 

(endereço: Av. Mato Grosso, 936-S, Alvorada), a partir das 08:30 horas 

ou 13:30 horas, por ordem de chegada, devendo o(a) advogado(a) da 

parte autora informar o(a) requerente para comparecimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80352 Nr: 4422-17.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSEML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o feito e intimo o autor para que retite a certidão 

de Crédito junto a secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 32518 Nr: 2242-96.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

Wanderley Antônio de Freitas - OAB:30.575 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas ao INSS, para ciência da decisão de 

fls. 222/222v, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35602 Nr: 627-37.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OILSON ANTÔNIO COPETTI, VILSON COPETTI, 

LUCIANE BERDINATTO COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, wallace Eller Miranda - OAB:22524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido de fls. 136/137.

II. Quanto ao pedido de liberação dos valores bloqueados, expeça-se 

alvará para liberação, transferindo-os para a conta informada na fl. 136.

III. Quanto ao pedido de desbloqueio dos veículos bloqueados por meio do 

sistema RENAJUD, conforme proferido no despacho de fl. 96, a restrição 

se deu apenas no sistema e constou no despacho que não tratava-se de 

penhora. À fl. 126 do acordo consta clara disposição que deverá ocorrer 

a liberação dos bens penhorados somente após o pagamento da última 

parcela. Logo, como a restrição do RENAJUD não implicou em penhora dos 

bens, defiro a liberação da restrição, todavia, somente após o prazo para 

eventual agravo.

 IV. Após, nada mais sendo requerido, aguarde-se o feito no arquivo 

provisório até ulterior manifestação ou decurso do prazo do acordo 

homologado à fl. 128 (27/11/2019).

 Lucas do Rio Verde-MT, 13 de setembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117523 Nr: 8145-05.2015.811.0045

 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: LILIAN MARIA CALGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Certifico e dou fé que, procedi com a liberação do Alvará nº 

431261-9/2018, na conta informada nos autos. Dessa forma, caso nada 

seja requerido no prazo de 5 (cinco) dias os autos serão encaminhados 

ao arquivo.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004125-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEVALCY SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE SE 

MANIFESTE CONFORME Res. CJF 458/2017 art. 11.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001727-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA NAILANE DA SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO LEGAL 

APRESENTE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000335-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUI MIALHA HEBEL (AUTOR(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000335-88.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

RUI MIALHA HEBEL RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos. 1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social, qualificado nos autos, em face de 

Impugnado igualmente qualificado, aduzindo, em síntese, que os cálculos 

apresentados por este apresentam excesso de execução, indicando 

como devido o montante de R$ 35.254,55 (id. 14083097). Pugna pela 
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procedência da impugnação e reconhecimento do excesso de execução. 

Regularmente intimada, a parte impugnada manifestou concordância com o 

cálculo apresentado pela autarquia. 2. É o breve relato. FUNDAMENTO. 

DECIDO. No que se refere ao valor que é direito da parte impugnada não 

se fazem necessárias maiores digressões, já que é ponto pacificado nos 

autos, tendo esta concordado com os cálculos aviados pela autarquia 

impugnante. 3. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na 

impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso da 

execução, para o fim de homologar os cálculos apresentados pela 

impugnante no id. 14083097 e id. 15082335 (p. 1/2). 3.1. Pela sucumbência 

e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia e às 

premissas fixadas no REsp n. 1.134.186/RS, condeno a parte impugnada, 

nas custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85, § 3º, 

I, CPC), ficando tal obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, 

nos termos do artigo 98, § 3º do CPC, bem como, vedada a compensação. 

3.2. Preclusa a presente decisão, determino que se requisite o pagamento, 

conforme cálculo homologado na presente, por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de 

maio de 2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida 

requisição: a) ser instruída com os seguintes documentos: I – número do 

processo em que se originou o débito, bem como a data em que este foi 

ajuizado; II – natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – 

nome das partes e procuradores; IV – nome e número do CPF dos 

beneficiários, inclusive quando se tratar de advogados, peritos, 

incapazes, espólios, massa falida, menores e outros; V – natureza do 

crédito (comum ou alimentar) e espécie da requisição (RPV ou precatório); 

VI – valor individualizado por beneficiário e valor total da requisição; VII – 

data-base para efeito de atualização monetária dos valores; VIII – data do 

trânsito em julgado da sentença ou acórdão no processo de 

conhecimento; IX – data de preclusão da oposição ao título executivo, 

quando este for certo e líquido, a data em que, após a citação regular do 

devedor, transitou em julgado a decisão ou sentença de liquidação; b) ser 

expedida em duas (02) vias, encaminhando-se a primeira ao Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral 

da Procuradoria Especializada do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, 

inciso III, §§ 1º e 2º, da Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF). 3.3. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 18 

de setembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001734-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE SE 

MANIFESTE CONFORME RESOLUÇÃO Res. CJF 458/2017 art. 11.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 140263 Nr: 3608-92.2017.811.0045

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LPCDS, CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Vistos.

1. Tendo em vista que a tentativa de citação pessoal da requerida restou 

inexitosa conforme se depreende da certidão de fl. 90, compreende-se 

válida a citação ficta realizada às fls. 58/59.

2. Em consonância com o artigo 45, §2º da Lei nº 8.069/90, designo 

audiência para consentimento da adotanda, bem como oitiva das 

testemunhas arroladas (fl. 48), e julgamento para o dia 06/11/2018 às 

14:00 horas.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 24526 Nr: 2373-42.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS, DELFINO ELIZEU SCHIMMER 

DE MATOS, ELISABETE TEREZINHA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que junte aos autos guia de recolhimento 

de selo para confecção de certidão de inteiro teor de penhora, salientando 

que não se trata de guia de recolhimento de autenticação de cópia e sim 

para expedição de certidão.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003186-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN (ADVOGADO(A))

METAL NOBRE LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM (ADVOGADO(A))

JDI CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO o autor para impugnar a contestação, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42698 Nr: 3007-96.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENECI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste acerca da carta de citação devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98594 Nr: 4869-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSÉ 

VALDEMAR KLUGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CORREIOS – AR DEVOLVIDO

Tendo em vista o não atendimento dos correios no endereço do 

executado, conforme AR de fl. 89, impulsiono estes autos a fim de intimar 

a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

recolhimento da guia de diligência do Oficial de Justiça para realização ato 

via mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84118 Nr: 3633-81.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16857/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste acerca da carta de citação devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103687 Nr: 624-09.2015.811.0045

 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: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Processo n.º 624-09.2015.811.0045 – CÓD. 103687.

Considerando-se o teor da petição retro, bem como o acúmulo de perícias 

médicas, pendentes de realização, que vêm comprometendo a efetivação 

da celeridade processual, e que o perito nomeado Dr. Mario Kaway Filho 

protocolizou, recentemente, pedido em que afirmou não mais ter interesse 

em realizar periciais judiciais, DESTITUO o digno perito Dr. Mario Kaway 

Filho do encargo a ele conferido, e NOMEIO como perito neste processo o 

ilustre médico Dr. Guido V. Céspedes, que deverá realizar a perícia no dia 

07 de novembro de 2018, a partir das 8h30min. Mantenho o valor dos 

honorários periciais já depositados em juízo (fl. 271).

Intime-se a requerente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, na data agendada para a realização da perícia, compareça no 

consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, munida de todos os 

exames/atestados médicos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de setembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35750 Nr: 768-56.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO DALLAGNOL, ADELAR DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ AGOSTINHO HAMERA - 

OAB:45537, Nivaldo José Bello Júnior - OAB:76734, TARCISIO 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Intimação das partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias 

acerca do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103687 Nr: 624-09.2015.811.0045

 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: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 INTIMO as partes acerca do endereço do perito Dr. Guido Vaca Céspede, 

onde será realizada a perícia no dia dia 07 de novembro de 2018, a partir 

das 8h30min: Av. Mato Grosso, n.º 936-S, b. Alvorada, Lucas do Rio 

Verde - MT, tel. 3549-3226.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159767 Nr: 5704-46.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS, 

VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS, IKARO GABRIEL RODRIGUES MACIEL 

JACINTO, MAXWELL GERONCIO DANTAS DE ARAUJO, AMAURI MAIA DA 

SILVA, INGRISSON DA CONCEIÇÃO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO MENDES - 

OAB:16.057/MT

 Vistos etc(...) ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados nesta 

decisão e na decisão proferida às fls. 93/95, em consonância com o 

parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão 

preventiva do requerente, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado pelo requerente VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS, 

qualificado nos autos.Às providências e expedientes necessários, 

observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159314 Nr: 5433-37.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR GABRIEL EVANGELISTA DA SILVA, 

GEAN DA PAIXAO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VIVAN - 

OAB:OAB/MT 24885/O

 Vistos etc.,

Vitor Gabriel Evangelista da Silva, qualificado nos autos, por intermédio de 

advogado constituído, formulou pedido de revogação da prisão preventiva, 

alegando, em síntese, não estarem presentes o fumus commissi delicti e o 

periculum libertatis necessários para a decretação da prisão preventiva do 

requerente (fls. 52/57).

Instado, o representante do Ministério Público manifestou de forma 

desfavorável ao pedido (fls. 58/62).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os motivos esposados na decisão proferida em 

sede de plantão regional às fls. 39/41, verifica-se que bem expostas estão 

as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva do 

requerente, ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade 

delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para 

garantia da ordem pública, não havendo alteração fática capaz de 

maculá-la.

ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados nesta decisão e na 

decisão proferida às fls. 39/41, em consonância com o parecer Ministerial, 

MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, e 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

requerente VITOR GABRIEL EVANGELISTA DA SILVA, qualificado nos 

autos.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 138897 Nr: 2759-23.2017.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDLDRV
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:11341-A/MT

 Vistos etc.,

1. Tendo em vista o teor do acordo extrajudicial de fls. 49/57, REVOGO as 

medidas protetivas de urgência fixadas à fl. 25, sem prejuízo de serem 

novamente aplicadas no caso de mudança do cenário doméstico em 

questão.

2. Apense-se o presente feito aos autos principais, tão logo ele aporte 

neste Juízo (artigo 1502, seção 23, capítulo VII, da CNGC/MT).

3. Intime-se na forma da lei.

4. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 158845 Nr: 5139-82.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRO MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO L. PEREIRA - OAB:3.418-A/MT, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089/MT

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 10 de outubro de 2018, às 15h30min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011811-72.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI MARIA RODRIGUES FELICIO (EXEQUENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Digibras Indústria do Brasil SA. (EXECUTADO)

RIO (EXECUTADO)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

 

Intimação do reclamante, via de seu advogado, a manifestar no prazo legal 

acerca da certidão retro (ID 15443995).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003319-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARVALHO DE LIMA (REQUERENTE)

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 06/11/2018 Hora: 

13:30 (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003482-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE (ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 06/11/2018 Hora: 

13:45 (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: 1003295-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 06/11/2018, às 14h45min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011315-43.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON DE SOUZA ALMEIDA (EXECUTADO)

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO POSITIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

CERTIFICO que em cumprimento r. Mandado de Intimação epedido por 

determinação do MM.JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL 

CIVEL.PROCEDI A CITAÇÃO E A INTIMAÇÃO DO SENHOR EDEMISON DE 

SOUZA ALMEIDA. QUE BEM CIENTE FICOU ASSINANDO NO AVERSO DO 

MANDADO QUE FOI LIDO E OFERECIDO A CONTRA-FÉ.Devolvo o presente 

mandado para as dividas providencias. O referido e verdade e dou fé. 

LUCAS DO RIO VERDE/MT, 30 de maio de 2018. LEODEMAR NUNES DA 

CUNHA Oficial de Justiça SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1912-S, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003318-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROMULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 06/11/2018, às 15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003288-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA (ADVOGADO(A))

JOACIR JOSE CENEDESE (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003288-88.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOACIR JOSE CENEDESE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Decido. Trata-se de indenização por danos morais proposta 

por JOACIR JOSE CENEDESE em face de ENERGISA S/A. Pois bem, 

compulsando os autos verifico que se trata de relação de consumo entre 

as partes. Embora a incompetência territorial seja relativa e deva ser 

arguida pelas partes, no sistema dos juizados especiais admite-se a 
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declaração de incompetência de oficio, a teor do que dispõe o enunciado 

89 do FONAJE: ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis. Sendo 

assim, verifico a incompetência para apreciar a matéria em questão, a 

rigor do que disciplina o art. 4.ºda Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. Considerando relação de consumo, visando indenização, o 

foro competente é de residência da reclamante, que conforme documento 

reside no Município e Comarca de Nova Mutum/MT, entendo que esta 

especializada é incompetente para apreciação do mérito discutido nos 

presentes autos. Destaco ainda que a promovida tem por domicilio a 

cidade de Cuiabá/MT, portanto, a teor do contido no art. 4º da Lei n. 

9.099/95, nenhum vínculo territorial possui os litigantes com este Juízo, 

muito menos é o foro onde a obrigação deva ser satisfeita, não sendo 

assim competente para processar e julgar a presente demanda. DIANTE 

DO EXPOSTO, nos termos do art. 51, inciso III, da Lei n. 9.099/95, c/c o art. 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito. Isento de custas e honorários nos 

termos do artigo 55 do referido diploma. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 06 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001212-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA (EXEQUENTE)

FABIO DO NASCIMENTO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001212-91.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: FABIO DO NASCIMENTO SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 1º de junho de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de junho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA IGLESIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001090-78.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA ROSA IGLESIAS 

RODRIGUES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO 

Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência 

desta reclamação. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a empresa requerida isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do 

teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 04 de junho de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 25 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

FLAVIO EDIRLON CONDE (REQUERENTE)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000084-36.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FLAVIO EDIRLON CONDE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

requerente alega em síntese, que não possui nenhum débito com a parte 

Reclamada, contudo seu nome foi inserido junto aos órgãos de proteção 

ao crédito por dívidas que desconhece. Por esses motivos requer a 

declaração de inexistência dos débitos e a condenação da Reclamada por 

danos morais. Em contestação, a Requerida contesta de forma genérica, e 

não junta aos autos documentos que corroborem suas alegações, 

mormente porque não trouxe a baila contrato assinado pela parte 

Reclamante. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da cobrança dos débitos, e a parte requerida não logrou êxito 

em fazer prova do contrário. Efetivamente, do confronto/cotejo analítico do 

material cognitivo produzido no processo, deduz-se que a companhia 

requer ida não comprovou,  de maneira categór ica,  a 

regularidade/legitimidade das cobranças — ponto crucial/nodal que a 

requerida poderia lançar mão, para efeito de excluir a caracterização da 

responsabilidade civil e que, portanto, pendeu por pesar sobre os seus 

ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso II, 

do Novo Código de Processo Civil; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Por 

fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de falha na prestação de serviços, traduzida na 

cobrança indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível 

de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte reclamante possui 

inscrição anterior à realizada pela empresa reclamada, sem notícia nos 

autos de que a mesma seja ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência 

de dano moral indenizável no caso retratado em tela. Portanto, a parte 
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Reclamante possui inscrição preexistente. Nesse sentido é a Súmula 385 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ementa: Súmula 385. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Assim, entendo que a parte reclamante não sofreu abalo 

de crédito, isto porque, preexiste legítima inscrição em seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, não havendo o que se falar, portanto, em 

indenização por danos morais. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Declarar a 

inexistência dos débitos da parte Autora com a parte Ré, referente às 

dívidas em litígio, determinando a exclusão do nome da parte Reclamada 

dos cadastros de inadimplentes referente aos contratos discutidos nestes 

autos, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária 

de R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o limite 

dos Juizados Especiais; b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, 04 de junho de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 25 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARGARETE MAFINI (REQUERENTE)

AQUILES MAFINI (REQUERENTE)

MIRIAM DE MATOS BORGES (ADVOGADO(A))

ISABELA BRESSAN MANZ (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000425-62.2018.8.11.0045. REQUERENTE: AQUILES MAFINI, SILVANA 

MARGARETE MAFINI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. No mérito, cuida-se de particular que pleiteia 

indenização, em virtude de ter sofrido supostos danos morais por ter sido 

ajuizada ação de execução de uma cédula Rural Pignoratícia de n° 

20/60215-4, emitida em 03 de abril de 2003 no valor de R$ 82.025,00 

(oitenta e dois mil e vinte e cinco reais), a qual foi julgada extinta, eis que o 

título encontrava-se prescrito. Discorre que o vencimento da Cédula Rural 

Pignoratícia n° 20/60215-4 ocorrera em 15/04/2008, e a execução fora 

ajuizada tão somente em 27/02/20/12. Inicialmente, cumpre destacar que 

os requisitos essenciais para que se tenha responsabilidade civil, com 

consequente obrigação de indenizar, são: o ato ilícito do agente, o dano e 

o nexo de causalidade entre ambos, observado os art. 186 e 927 do 

Código Civil de 2002. Da cuidadosa análise dos autos, não é possível 

extrair qualquer ato ilícito dos réus que justifique a pretensão indenizatória. 

Embora tenha sido julgada extinta ação executória proposta contra o 

autor, a situação por si só não teria o condão de ensejar danos morais. 

Ora, se todas as ações que fossem julgadas improcedentes, fossem 

extintas ou, ainda, fossem suspensas por convenção das partes após 

constatado equívoco em seu ajuizamento, acarretassem danos morais 

para aquele que foi demandado o direito de acesso à justiça estaria 

severamente comprometido. É que os danos morais não se configuram se 

houver mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade excessiva. O fato 

de ter o autor figurado como réu em uma ação de conhecimento não 

enseja, por si só, danos morais. Pelo exposto, inexistindo demonstração 

de que houve ato ilícito no ajuizamento da indenizatória, bem como 

inexistindo qualquer demonstração de que esta trouxe abalo, vexame, ou 

restrição ao crédito do autor, não há que se falar em responsabilidade civil 

com consequente dever de indenizar. Ademais, certo que os danos 

morais não são presumidos no caso concreto. Ora, nos termos do art. 

373, I, do CPC, não resta dúvida de que tem o autor o ônus de comprovar 

suas alegações. Por todo o exposto, como o autor não se encarregou de 

comprovar fato constitutivo de seu direito, consoante art. 373, I do CPC, o 

pedido de indenização por dano moral deve ser julgado improcedente. Isto 

posto, opino pela improcedência dos pedidos iniciais e decido o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas 

e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto 

de sentença submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, nos termos 

do art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde-MT, 25 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA CRISTINA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

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: 

1001196-40.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SHEILA CRISTINA SILVA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. 

Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida 

isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de junho de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de junho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO DUARTE BORGES (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ar

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004445-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Em atenção ao Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização 
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dos procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e ao 

bloqueio de valores, INTIMO a parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, sendo certo que “O levantamento somente 

poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido Provimento. Sendo assim, a 

liberação do alvará fica condicionada ao procedimento acima. Lucas do 

Rio Verde - MT, 20 de setembro de 2018 FABIO LUCIO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005004-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DIAS CARVALHO (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 06/11/2018, às 15h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-08.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

RENATO ROSSETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDELENA ALVES BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010175-08.2014.8.11.0045. Vistos. Trata-se de pedido de penhora dos 

vencimentos da Executada, formulado pelo Exequente, com o fito de 

garantia do pagamento da dívida objurgada, a ser descontado do provento 

de aposentadoria da Executada. É o sucinto relatório. Fundamento e 

Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o Exequente postula pela 

penhora no importe de 30% (trinta por cento) do salário do Executado, até 

a quitação integral da execução, todavia, os vencimentos dos Executados 

são impenhoráveis. Nesse prisma, cumpre ressaltar o artigo 833, inciso IV, 

do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os 

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...). 

Posto isso, INDEFIRO o pedido da penhora sobre os vencimentos da 

Executada. Intime-se o Exquente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de junho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010610-84.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ARLINDO PAIZAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010610-84.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: BIAZI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ADRIANO ARLINDO PAIZAN 

Vistos. Defiro o requerimento veiculado no Id. nº 11739688, determinando 

que seja procedida a penhora on-line nas contas e/ou aplicações, em que 

o Executada eventualmente figure como titular, estabelecendo-se como 

valor limite a ser constritado a quantia de R$ 8.952,08 (nove mil 

novecentos e cinquenta e dois reais e oito centavos), de acordo com a 

dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. Caso haja penhora, 

designe-se audiência de conciliação conforme disponibilidade de pauta do 

conciliador, devendo o executado poderá oferecer embargos (art. 52, IX), 

por escrito ou verbalmente. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 15 de junho de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GECINILTON DA SILVA CALDAS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000903-70.2018.8.11.0045. 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, 26 de 

junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000842-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (ADVOGADO(A))

ROQUE DAL AVECHIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000842-49.2017.8.11.0045. AUTOR(A): ROQUE 

DAL AVECHIA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Certifique-se se 

houve o transcurso do prazo para contestação, caso negativo renove-se 

a citação. Efetue com o pagamento do perito. Em seguida conclusos, para 

sentença. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de setembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000971-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS BERNARDES DE SOUSA (AUTOR(A))

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000971-54.2017.8.11.0045. AUTOR(A): ANDRE 

LUIS BERNARDES DE SOUSA RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

DESPACHO Digam as partes sobre as provas que pretendem produzir, 

justificando a sua necessidade, ou se pretendem o julgamento antecipado 

da lide, no prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 

20 de setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA JUIZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
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Processo Número: 1002864-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT (ADVOGADO(A))

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002864-46.2018.8.11.0045; Valor causa: $47,700.00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289). Partes do 

processo: REQUERENTE: CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA 

REQUERIDO: LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME Senhor(a): 

Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de 

Advogado da Requerente, para no prazo legal, se manifestar acerca do 

AR negativo juntada. LUCAS DO RIO VERDE, 20 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestora Judiciária SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89878 Nr: 3767-74.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZEMIRO FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, considerando a petição de p.121, para 

manifestação quanto ao comprovante de resgate de depósito judicial 

juntado na p. 122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94090 Nr: 1091-22.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:99525/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os presentes autos em atençao a determinação da Resolução 

CJF-RES 2017/00458, nos termos do Art. 11, intimando as partes para 

manifestação do inteiro teor do ofício requisitório expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42547 Nr: 2856-33.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI BRAATZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, WILLIAM DOS SANTOS 

PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos em atençao a determinação da Resolução 

CJF-RES 2017/00458, nos termos do Art. 11, intimando as partes para 

manifestação do inteiro teor do ofício requisitório expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97689 Nr: 4086-08.2014.811.0045

 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: EE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se dos autos que a parte autora pp. 75/77 e 94/96, 

requerendo a homologação da renúncia de herança (p.34), relacionado ao 

termo de rescisão contratual do "de cujus" em favor da menor Izabelly 

Rodrigues Ely. Requereu ainda, o recolhmento do ITCDM, seja efetuado 

após a expedição do formal de partilha, bem como a avaliação dos bens 

imóveis por meio de avaliador judicial.Pois bem. No que tange ao 

recolhimento da guia do ITCDM após a expediçao do formal de partilha, 

indefiro o pedido, tendo em vista que a referida expedição, condiciona-se 

à quitação dos débitos junto à Fazenda Pública. Nesse sentido: [...] Em 

relação ao termo de renúncia dos direito trabalhistas do inventariado (p. 

36), deve ser observado o estabelecido no art. 1.806 do CC, assim sendo, 

expeça-se o termo de renúncia judicial, que deverá ser assinado pelos 

herdeiros, junto à escrivania desse Juízo.Intime-se a Sra. Ana Dileuza 

Rodrigues, para que no prazo de 15 (quinze) dias, informe se o valor de 

R$ 13.404,11 (pp. refere-se ao seguro de vida ou qual a origem da 

pecúnia recebida.Expeça-se mandado de avaliação dos bens imóveis 

integrantes da meação (pp. 83/90), devendo ser expedida Carta Precatória 

para avaliação do imóvel situado na Comarca de Várzea Grande/MT.Com a 

juntada dos laudos de avaliação aos autos, intimem-se as partes para que 

manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias, em seguida, abra-se vistas 

ao Ministério Público.Após, cumpridas integralmente as determinações 

supra, voltem os autos conclusos para deliberação.Intimem-se. 

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 156298 Nr: 3675-23.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGFDP, MDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MARIA DA SILVA - 

OAB:PR/41.587, CRISTIANE MARIA SILVA - OAB:PR/45710, 

MALAQUIAS FEITOSA BARBOSA - OAB:PR/91775

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – 

Considerando o teor da certidão do oficial de justiça (anexo), intime-se o 

advogado do requerido, via DJe, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

atualize o endereço do réu no autos, com vistas ao cumprimento da 

presente missiva. II – Com a manifestação, voltem os autos conclusos. 

Certificado o decurso do prazo in albis, devolva a missiva ao Juízo 

deprecante, com as homenagens de praxe e estilo. III – Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Nada mais havendo a tratar, determino o 

encerramento do presente termo de audiência que, lido e achado 

conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 155806 Nr: 3375-61.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA CAPOCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA GIMENES, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIEDER TRAJANO SOARES 

SILVA - OAB:RO/3694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO HARTEN 

FILHO - OAB:PE/19.357, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Defiro o 

prazo de 10 (dez) dias para juntada de substabelecimento e carta de 

preposição, conforme acima requerido. II - Intime-se a parte requerente, 

para que se manifeste acerca da certidão do oficial (p. 162), requerendo o 

que entender de direito, sob pena de devolução da missiva ao Juízo 

deprecante. Prazo: 15 (quinze) dias. III – Com a manifestação, voltem os 
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autos conclusos. Certificado o decurso do prazo in albis, devolva a 

missiva ao Juízo deprecante, com as homenagens de praxe e estilo. IV – 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nada mais havendo a tratar, 

determino o encerramento do presente termo de audiência que, lido e 

achado conforme, vai por todos os presentes assinado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003385-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU ANTONIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DA CRUZ (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO Nº 1003385-88.2018.811.0045 ABERTURA DE INVENTÁRIO 

REQUERENTE: NICOLAU ANTONIO DA CRUZ VISTOS. Recebo o presente 

INVENTÁRIO e nomeio como inventariante NICOLAU ANTONIO DA CRUZ, 

devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

dispõe o parágrafo único do artigo 617, do CPC, mediante TERMO nos 

autos. Nos 20 (vinte) dias subsequentes, deverá apresentar as 

PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, lavrando-se Termo Circunstanciado, 

observados os termos da regra ínsita no artigo 620, do mesmo Estatuto 

Processual. Depois de apresentadas às primeiras declarações, citem-se 

os herdeiros, a Fazenda Pública Estadual, para que se manifeste, nos 

termos do artigo 626, do CPC. Junte-se, no prazo de 20 (vinte) dias o 

comprovante de recolhimento do imposto sobre transmissão causa mortis, 

ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, declaração 

esta emitida pela agência fazendária. Providencie a inventariante, por 

ocasião da apresentação das primeiras declarações, a juntada aos autos 

da cópia atualizada da matrícula do imóvel mencionado à inicial (ID n° 

14652752), bem como certidões fiscais atualizadas (Fazendas Nacional, 

Estadual e Municipal). Sem prejuízo, oficie-se ao INSS para o 

encaminhamento de certidão de inexistência de mais herdeiros habilitados 

em nome do De Cujus no prazo de 10 dias. Cumpridas as determinações 

acima, conclusos os autos para deliberação. Após, cite-se a ilustre 

representante da Fazenda Pública Estadual. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 20 de setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003703-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ (EMBARGANTE)

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EMBARGADO)

ANDRE LUIS MINGHELLI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003703-71.2018.811.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

DE EMBARGOS DO DEVEDOR ajuizado por EMERSON EMANUEL 

DELGADO LUIZ contra o VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA e 

ANDRE LUIZ MINGHELLI. Pois bem. Para a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita, em tese, bastaria a declaração exigida no art. 99, § 3º 

do CPC. Em contrapartida, o mencionado benefício é passível de 

indeferimento se presente, prova em sentido contrário à alegação de 

necessidade. Em uma breve análise dos autos, verifico que não restou 

demonstrada a alegada hipossuficiência da parte autora, assim, determino 

a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte 

autora instrua o feito com cópia de comprovante de rendimento ou suas 

três últimas declarações de imposto de renda ou ainda, outro documento 

que efetivamente seja útil e hábil para comprovação da necessidade do 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Em impossibilidade de 

comprovar os seus rendimentos, proceda ao recolhimento das custas 

judiciais, no mesmo prazo acima aludido. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 20 de setembro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003391-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ACCO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MOISES AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO: 1003391-95.2018.8.11.0045 REQUERENTE: MOISÉS AMORIM 

REQUERIDA: UNIDA S.A. VISTOS. Intime-se a parte requerente, por 

intermédio de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

a inicial, a fim de recolher o valor das custas judiciais e taxa judiciária, sob 

pena de extinção. Cumpra-se às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 20 

de setembro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000682-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CEZAR DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS MUNARETTO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000682-87.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): FRANCISCO CEZAR DIAS RÉU: DOMINGOS MUNARETTO 

VISTOS, ETC. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS, 

tendo as partes acima qualificadas. Em petição constante do Id n. 

13776830, a parte autora pugnou pela desistência da presente ação. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte, eis que não houve angularização da ação, com a 

citação do requerido, via de consequência, JULGO EXTINTO sem 

resolução do mérito o presente processo com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII, do NCPC. Sem custas, considerando a desistência de prosseguimento 

do feito. Certifique-se a escrivania o trânsito em julgado da sentença, 

após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. Lucas do 

Rio Verde/MT, 20 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.: 85125 Nr: 3965-23.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1032265 Nr: 3216-93.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DML Participações Imobiliárias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Urrutia Jung

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudete Angela Balen - 

OAB:OAB/RS 33287, Rafael Bortolosso Rovati - OAB:78.416/RS, 

Rossana Hahn Saikoski - OAB:OAB/RS 103.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, informe o endereço do imóvel 

a ser avaliado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 107666 Nr: 1145-89.2016.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romilda Paixão Moraes, Gilson Paixão de Moraes, 

HMRQ, Neyre Marculina Queiroz Rodrigues, Gilson de Moraes Junior, 

LBdM, Miguel Angelo Rebelatto, Salete Terezinha Lauermann, Gilnei Paixão 

de Morais, Maria Cilar Paixão de Moraes Rebelatto, Nubia Siqueira dos 

Santos Paixão Moraes, JGLdM, Rosangela de Jesus Barros, Edson da 

Paixão de Moraes, Maria Cristina Paixão Moraes, Laércio Geovani Galle, 

Elson Batista Naves, Luciana Paixão de Moraes Naves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karulliny Neves da Silva - 

OAB:OAB/MT 19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

inventariante para colacionar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, as 

certidões negativas das Fazendas Públicas Estadual e Nacional, bem 

como comprovação de pagamento do Imposto de Transmissão Causa 

Mortis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 106946 Nr: 797-71.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANYO SASAKI, Vitor Akiyo Sasaki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a impossibilidade de citar o 

rquerido conforme certificado nos autos pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 98852 Nr: 1579-15.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMLF, ELF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Apelada, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito acerca do Recurso de Apelação interposto, e querendo, apresente 

as suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001009-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EURIPEDES DE SOUZA (AUTOR(A))

RODRIGO CALIXTO GUMIERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecidos (RÉU)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 1001009-07.2018.8.11.0021 AUTOR(A): JOSE 

EURIPEDES DE SOUZA Previamente à análise ao pedido retro, 

considerando que já fora expedido ofício ao Comando da Polícia Militar em 

Cocalinho-MT, requisitando o reforço policial deferido em sede de liminar e, 

não havendo notícias de eventual resistência ao cumprimento da ordem, 

bem como tratando-se de imóvel localizado no Município de Cocalinho-MT, 

intime-se a parte autora a justificar nos autos, no prazo de 03 (três) dias, 

a postulação de expedição de ordem ao Comando da Polícia Militar de 

Água Boa-MT, situado à cerca de 180 quilômetros de distância do local em 

que a ordem deverá ser cumprida, preterindo-se o Comando já oficiado e 

devidamente situado na mesma Localidade do imóvel turbado. Cumpra-se. 

Água Boa, 20 de setembro de 2018 JEAN LOUIS MAIA DIAS Juiz de Direito 

em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000650-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO MARCHESI (AUTOR(A))

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS ZANIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Esbulhadores Desconhecidos (RÉU)

JOSE MARIA SCOTON (RÉU)

ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para 

proceder o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais 

referentes ao valor da causa consignado na petição de ID nº 8113332, 

tendo em vista de que foi efetuada a retificação no sistema PJE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000113-95.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AIRES VIGO (ADVOGADO(A))

GERMANO SUKADOLNIK (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DINIZ (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE FERREIRA (EXECUTADO)

ISMAEL DAVID DE REZENDE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte de que a Certidão 

Premonitória requerida já se encontra expedida nos autos, conforme ID nº 

15468139, estando a original à disposição nesta Secretaria para retirada, 

bem como para efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de 

Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do 

mandado de Penhora, 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001315-73.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIANO GONSALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 
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JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/11/2018 Hora: 13:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-58.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIMARCIO DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/11/2018 Hora: 12:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001314-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

THIAGO FONTOURA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/11/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VANESSA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/11/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-43.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIMARCIO DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/11/2018 Hora: 13:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001432-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

VICENTE RUBIN (REQUERENTE)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

ANDERSON VALENTE ARAUJO (ADVOGADO(A))

FABIO RIBEIRO BORGES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para dar inicio a execução de sentença, no prazo de 15 dias, 

sob pena de arquivamento. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000349-16.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE (ADVOGADO(A))

NILZA EGIDIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Autos n.° 1000349-16.2018 Vistos. De acordo com o art. 334 do CPC, 

porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de 

improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de 

audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes 

manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios 

fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente 

aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao Juízo 

verificar a conveniência da realização dessa audiência. Ademais, a 

autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir 

a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada 

extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante 

improvável. E isto cabe ao Juízo verificar no caso concreto. Assim, 

considerando que o INSS, reiteradamente, sequer se faz presente nas 

audiências de instrução de processos semelhantes ao presente feito, bem 

como pelo fato de que a audiência de conciliação poderá ser designada a 

qualquer momento, no decorrer do feito e, por não vislumbrar qualquer 

prejuízo às partes, dispenso a realização da audiência de que trata o 

artigo 334 e §§ do CPC. No mais, postergo a analise de antecipação de 

tutela, uma vez que os fatos contidos na exordial necessitam de melhor 

análise por este Juízo, diante da natureza e/ou complexidade dos fatos 

contidos nos autos. Assim, cite-se a parte requerida para oferecer 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 335 do NCPC, 

sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Após, intime-se a 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: a) Havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; b) 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no prazo de 15 

dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas 
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a eventuais questões incidentais; c) Em sendo formulada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. Abra-se vista ao Ministério Público. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimações e diligências 

necessárias. Às providências, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 

14 de setembro de 2018. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73442 Nr: 2434-60.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILDA GONÇALVES VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 

dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), emitindo a guia para depósito no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 20 de setembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 89010 Nr: 5651-77.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE ABREU, THIAGO AZAMBUJA DE 

ABREU, JANE FATIMA FERREIRA DE AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes à 

ref. 18.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

2. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

3. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

4. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

5. Sem custas e honorários.

6. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova o 

diligente gestor as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

7. Dispensada a intimação das partes e/ou patronos (artigo 914 da CNGC).

8. ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 16818 Nr: 449-08.2006.811.0020

 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: ANDRÉ LUIZ MARQUES, CHRISTINE KELLY COSTA 

SOUZA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMIR GUILHERME CHELA, MARIZA 

APARECIDA ROSA CHELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BOATTO - 

OAB:109292, PAULO CÉSAR BOATTO - OAB:64.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - 

OAB:15.120-B/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Requerente para, no prazo de 5 dias, providenciar o 

preparo da carta precatória para o envio.

Alto Araguaia - MT, 19 de setembro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73442 Nr: 2434-60.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILDA GONÇALVES VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de cumprimento de sentença em que houve a determinação da 

intimação pessoal do executado, por carta com aviso de recebimento, 

para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. A parte exequente à ref. 74, juntou petição alegando que o art. 346 do 

CPC estabelece que os prazos para o réu revel, sem patrono constituído 

nos autos, fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial, 

tendo assim transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento 

voluntário, previsto no artigo 523 do CP.

3. Pois bem. Sem razão a parte exequente, vez que o artigo 513, § 2º, II, 

estabelece a necessidade de intimação do devedor, por carta com aviso 

de recebimento, quando não tiver procurador constituído nos autos.

4. Assim, existindo disposição legal específica sobre a hipótese de 

cumprimento de sentença, a intimação do executado é obrigatória, ainda 

que declarado revel na fase de conhecimento.

5. Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RÉU 

REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO - INTIMAÇÃO POR CARTA COM 

AVISO RECEBIMENTO - NECESSIDADE. 1. Nos termos do estabelecido pelo 

art. 513 , § 2º, II do Código de Processo Civil , há necessidade de 

intimação do devedor, por carta com aviso de recebimento, quando não 

tiver procurador constituído nos autos. 2. Assim, ainda que declarada a 

revelia do réu na fase de conhecimento, por não possuir procurador nos 

autos, necessária a sua intimação pessoal para o cumprimento de 

sentença, conforme disposto em regra legal específica.3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.” (TJ-MG – AI: 

10000170200281001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data do Julgamento: 

25/07/2017, 14ª Câmara Cível, data da publicação: 27/07/2017).

6. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de ref. 74.

7. CUMPRA-SE a decisão retro, providenciando e expedindo o necessário.
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8. INTIME-SE.

Alto Araguaia/MT, 19 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32550 Nr: 90-82.2011.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA SOUZA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Mascarenhas Navas - 

OAB:17075A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA LUISA DE MACEDO 

BONFIM - OAB:

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi 

parcialmente reformada. Desta forma, dê ciência às partes (prazo de 15 

dias).

2. Se nada for pleiteado pela parte interessada (pretensão executória 

expressa), após, ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas de 

estilo conforme CNGC/MT.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de março de 2016.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28293 Nr: 2644-58.2009.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO MOURA, JOÃO RIBEIRO MOURA, ONDINA 

BARBOSA MOURA, GERSON RIBEIRO MOURA JUNIOR, CARMEN RIBEIRO 

ATAÍDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON RIBEIRO MOURA (espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA 

RESENDE - OAB:16.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a inventariante pessoalmente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de remoção (art. 622, II, do CPC).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 3010 Nr: 204-31.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7.432/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32369 Nr: 3045-23.2010.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MARIA DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYNER CARVALHO MEDEIROS - 

OAB:14.779-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante dos depósitos efetuados pelo executado (fl. 98) em conta 

remunerada e individualizada por beneficiário, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento das quantias depositadas em favor do advogado.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 17505 Nr: 722-84.2006.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PEREIRA DOS SANTOS, ANA DA SILVA 

PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30428 Nr: 1114-82.2010.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCÍDIA PERES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:13.478/MT, VANDERLEI DIVINO IAMAMOTO - OAB:112.845/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.
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Alto Araguaia/MT, 17 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92220 Nr: 914-94.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 914-94.2018.811.0020 (cód. 92220).Vistos.1. Aportou aos autos 

emenda à petição inicial e pedido de reconsideração para deferimento de 

liminar de busca e apreensão de veículo.2. Pois bem. Ao analisar os autos, 

verifico que a intimação do instrumento de protesto ocorreu por edital, 

sem, contudo, haver comprovação de notificação extrajudicial realizada 

por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos entregue no domicílio 

do devedor.3. A propósito, é admissível que a comprovação da mora seja 

efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam 

esgotados todos os meios de localização do devedor, o que não ocorreu 

no caso em tela.4. Entrementes, entendo que não deve prosperar o modo 

utilizado pela instituição financeira ao pretender configurar a mora 

contratual através da intimação por edital sem a devida comprovação da 

ciência do devedor.6. Ante ao exposto, não restando caracterizada a 

mora, MANTENHO a decisão de ref. 04.7. Publique-se. Intime-se. 8. 

CUMPRA-SE a decisão de ref. 4, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 19 de setembro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 54879 Nr: 532-77.2013.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CESAR CHAGAS 

PEREZ - OAB:123.817/SP, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9.981-B/MT, WILIAN JESUS MARQUES - OAB:244.052/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 17 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010122-10.2011.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

GEIZA DA SILVA GIMENES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010122-10.2011.8.11.0020. EXEQUENTE: GEIZA DA SILVA GIMENES 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. DEFIRO o pedido 

formulado pela parte exequente para autorizar o levantamento dos valores 

vinculados aos autos, mediante transferência bancária na conta indicada. 

Antes, porém, de ser expedido o competente alvará, DETERMINO a 

intimação da parte contrária, para tomar ciência do inteiro teor desta 

decisão, bem como para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, 

no prazo legal. 2. Transcorrendo o prazo sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, e depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias úteis (art. 

1º, §1º, Provimento nº 68/2018-CNJ), EXPEÇA-SE o competente alvará. 3. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido pela parte exequente, 

no prazo de 5 (cinco) dias, REMETAM-SE os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). 4. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-40.2011.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

ANGELITA IRENE SANTOS CREMONESE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

FERNANDO ROSENTHAL (ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do(a) Executado(a), 

intimado a manifestar no prazo de 05(cinco) dias, quanto ao Alvará n. 

402898-8(ID. 13079928), tendo em vista petição vossa (ID. 13318730 e 

13318752) .

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103653 Nr: 3893-70.2015.811.0008

 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: SANDRI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÇARA ALVES DE OLIVEIRA, CANDIDO 

PONCE DA SILVA, CERÂMICA UNIÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA ROSALINA PEREIRA - 

OAB:MT-3380, JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3893-70.2015.811.0008 (Código: 103653)

Vistos etc.

 À vista do petitório formulado pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A, na 

qualidade de terceiro interessado, manifeste-se a parte autora no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Em tempo, determino à Sra. Gestora que certifique o transcurso do prazo 

dos editais expedidos neste feito (fls. 360 e 376). Ainda, certifique a Sra. 

Gestora quanto a citação de eventuais confinantes do imóvel 

usucapiendo. Na hipótese de não haverem sido citados, determino desde 

já sua citação via mandado, cuja diligência correrá às expensas da parte 

requerente.

Por fim, determino que seja renovada a intimação ao Município de Barra do 

Bugres para manifestar eventual interesse neste feito. Ainda, determino, 

desde já, seja certificado o decurso do prazo da citação do Município na 

qualidade de limítrofe (fl. 371).

Na sequência, conclusos para prolação de sentença.

Às providências.

Expeça-se o necessário, intime-se e cumpra-se.

Barra do Bugres – MT, 19 de setembro de 2018

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115966 Nr: 5362-20.2016.811.0008
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA RICHESKI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5362-20.2016.811.0008 (Código: 115966)

Vistos etc.

Citada a parte executada para adimplir o débito (fl. 09v), esta quedou-se 

inerte. Tampouco a exequente encontrou outros bens penhoráveis, pelo 

que requereu a busca e bloqueio de ativos por meio do sistema 

BACENJUD.

 Assim, DEFIRO o pedido formulado, e DETERMINO a busca e bloqueio de 

ativos em nome da parte executada, bloqueando-se quantia suficiente 

para satisfazer a obrigação.

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACENJUD e que a quantia indicada seja transferida para a Conta 

Única.

Se a penhora online for realizada integralmente com sucesso, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado para, querendo, manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a penhora de folhas (artigo 854, § 2º, do 

CPC).

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA para se manifestar 

a respeito, no prazo de cinco (05) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, intime-se o exequente, para se 

manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se, por fim, ao disposto na Súmula 417 do STJ, de maneira que, na 

hipótese da busca de ativos bloquear tão somente quantia ínfima, 

efetue-se o desbloqueio e intime-se a fazenda exequente para requerer o 

necessário ao prosseguimento do feito.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Barra do Bugres/MT, 18 de setembro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133056 Nr: 329-78.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANGELA APARECIDA DE MEDEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE FESTA ALPHAVILLE, FLÁVIO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETANIA ZANELLI DE ORLANDA 

- OAB:22.283-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 “Vistos etc. Aberta a audiência, constatou-se a ausência da advogada da 

parte autora, pois ficou impossibilitada de comparecer a presente 

audiência diante do acidente ocorrido Rodovia MT – 358, o qual interditou a 

pista. Assim, REDESIGNO o presente ato para a data de 23 de outubro de 

2018 às 14h00min. Saem os presentes intimados. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97279 Nr: 6219-37.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJADS, JOZIENE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA HELENA, FAZENDA 

PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA 

GARIGLIO - OAB:10126/O, Procurador Municipal de Barra do Bugres 

- MT - OAB:

 Processo nº: 6219-37.2014.811.0008 (Código: 97279)

Vistos etc.

 Por força do art. 10 do CPC, intimem-se as partes requeridas para, no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a petição 

formulada pelo requerente às fls. 514/515.

Determino à Sra. Gestora que proceda à expedição de ofício à Vara 

Especializada de Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá/MT, solicitando 

a remessa da gravação audiovisual do depoimento prestado pela 

testemunha BRUNA PINHEIRO, GHETTI DO AMARAL, consignando-se, 

ainda, a urgência na realização da diligência.

Aportando aos autos o dispositivo contendo a gravação do depoimento 

supracitado, abra-se vistas às partes para, em prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, apresentarem suas derradeiras alegações. Após, 

conclusos para sentença.

Às providências.

Expeça-se o necessário, intime-se e cumpra-se.

Barra do Bugres – MT, 17 de setembro de 2018

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 69 Nr: 4-27.1986.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO VIEIRA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DALTRO FILHO, IVONE APARECIDA 

SANSÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY DE MELO - OAB:1891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - 

OAB:12855/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 Processo nº: 4-27.1986.811.0008 (Código 69)

Vistos.

Designo, para continuação da audiência de instrução e julgamento, o dia 

07/11/2018, às 14:00.

 Nesta oportunidade, serão ouvidas as testemunhas arroladas pelo 

requerido à fl. 193, destacando-se a possibilidade de substituição de 

testemunhas, conforme disposição do art. 451 do CPC.

 As testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória, cuja 

expedição resta, desde já, DETERMINADA.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes assistidas por 

advogado deverão trazer suas testemunhas ao ato processual 

independentemente de intimação.

Barra do Bugres/MT, 19 de setembro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133631 Nr: 729-92.2018.811.0008

 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: FABRINI GENEZIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BARROS DE OLIVEIRA, DIRELMA 

RAQUEL DE OLIVEIRA CAYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO QUEIROZ - OAB:23393/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:MT-23387/0

 Dessa forma, entendo que não estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência porquanto não há elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido incidental 

de tutela de urgência cautelar pleiteado.No mais, aguarde-se a realização 

da Audiência de Conciliação designada. Com a realização audiência, 

oportunamente conclusos.INTIMEM-SE. Barra do Bugres - MT, 19 de 

setembro de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 295 de 569



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119612 Nr: 562-12.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSDJ, TELMA PATRICIA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALCIDES ROSA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

OAB:23411/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15.703/MT

 Processo nº: 562-12.2017.811.0008 (Código 119612)Vistos etc.O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas ex officio. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação. Também não há qualquer questão preliminar 

suscitada, pelo que DOU O FEITO COMO SANEADO.Assim, designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 06/11/2018 às 

14:00.Defiro a produção da prova testemunhal, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide.Fixo como pontos controvertidos:I - Os 

termos inicial e final da união estável havida entre os litigantes;II - A época 

da aquisição dos bens descritos na inicial;III - A ocorrência do esforço 

comum para a aquisição dos bens;IV - A origem dos recursos com os 

quais os bens foram adquiridos;Caso haja requerimento de depoimento 

pessoal pela parte contrária, ficam as partes desde já intimadas, bem 

como seus patronos, ressaltando que se presumirão confessados os 

fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se 

recusem a depor, conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo 

Civil.As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 

15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 

(três) para cada parte. As testemunhas que residirem fora desta Comarca 

deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta 

Precatória, cuja expedição resta, desde já, DETERMINADA.Consigno que, 

em face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 

do Código de Processo Civil, as partes assistidas por advogado deverão 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo, no máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87136 Nr: 2918-19.2013.811.0008

 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: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido à 

prestar alimentos à requerente no valor de 32% (trinta e dois por cento) do 

salário mínimo mensal, o que equivale atualmente a R$ 305,00 (trezentos e 

cinco reais), devidos a partir de sua citação (artigo 13, §2º, da Lei nº 

5478/68), além de 50% das despesas extraordinárias com material escolar 

e medicamentos devidamente comprovadas.Sem custas e honorários, 

ante os benefícios da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de praxe.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Barra do Bugres/MT, 18 de setembro de 2018.Silvio Mendonça 

Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95531 Nr: 4877-88.2014.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO JOSÉ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4877-88.2014.811.0008 (Código: 95531)

Vistos etc.

 Aproveita-se a oportunidade para juntar o resultado da busca de 

endereços por meio do BACENJUD, que por equívoco não juntado na 

época.

Por força da determinação contida no art. 10 do Código de Processo Civil, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a eventual 

prescrição de créditos tributários consolidados anteriormente ao ano de 

2010 e perseguidos neste feito.

Na sequência, conclusos para deliberação.

Às providências.

Expeça-se o necessário, intime-se e cumpra-se.

Barra do Bugres – MT, 18 de setembro de 2018

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95067 Nr: 4559-08.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4559-08.2014.811.0008 (Código: 95067)

Vistos etc.

 Presente a hipótese versada pelo art. 921, inc. III do CPC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte exequente à fl. 49, pelo que SUSPENDO este feito e o 

respectivo prazo prescricional por 01 (um) ano, nos termos do §1º do 

dispositivo legal supra.

Decorrido o prazo sem a localização de quaisquer bens penhoráveis do 

executado, certifique-se e, na sequência, ARQUIVE-SE, com as 

anotações necessárias, conforme determina o art. 921, §2º do CPC.

Ciência ao exequente.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Barra do Bugres – MT, 18 de setembro de 2018

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91468 Nr: 1646-53.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIA BENTO RIBEIRO SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO FERREIRA KAWAMINAMI, GLAUCIA 

BENTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1646-53.2014.811.0008 (Código: 91468)

Vistos etc.

Intimem-se a equipe multidisciplinar para que realize o estudo psicossocial 

na residência da parte requerente, conforme requerido pelo Parquet. Em 

tempo, advirta-se à equipe que, o relatório respectivo deverá aportar aos 

autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a conclusão dos 

trabalhos.

Compulsando os autos, constato, ainda, que o requerido DIOGO FERREIRA 

KAWAMINAMI não foi citado, bem como seu endereço sequer consta da 

inicial. Assim, a fim de evitar futuras arguições de nulidade, determino à 

parte requerente providenciar meios para citação do requerido, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Na hipótese de não ser possível sua localização, determino desde já a 

expedição de edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias, após o qual, 

mantendo-se o requerido inerte/revel, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica 

da Universidade Estadual de Mato Grosso – Campus de Barra do 

Bugres/MT, para, na qualidade de curador especial, atuar na defesa de 

seus interesses.

Cumpridas estas determinações, certifique-se, e na sequência colha-se 
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parecer ministerial. Após, volvam-me o os autos conclusos para prolação 

de sentença.

Às providências.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Barra do Bugres/MT, 18 de setembro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142220 Nr: 6232-94.2018.811.0008

 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: DARLI ONOFRE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

promova a emenda à inicial, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC) 

regularizando os seguintes pontos: a) apresentar plano de partilha dos 

bens deixados pelo de cujus; b) acostar a inicial cópia dos seguintes 

documentos: Procuração ad judicia e Documentos pessoais como Certidão 

de Nascimento atualizada de todos os herdeiros, e se casados forem, 

Certidão de Casamento e documentos pessoais do cônjuge, ou se houver 

algum falecido, Certidão de Óbito.INTIME-SE, ainda, a parte autora, para 

que no mesmo prazo concedido recolha as custas e taxas judiciárias, 

preenchendo-se os requisitos necessários, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290, do CPC).Trago à baila uma novidade que o atual 

Código de Processo Civil trouxe no disposto do art. 98, § 6.º, o qual 

possibilita o parcelamento das despesas processuais em favor da parte. 

Destarte, se assim desejar, DEFIRO ao autor o parcelamento das custas, 

levando em conta o valor da causa, que se dará em 06 (seis) parcelas 

mensais, sendo a primeira no prazo de 05 (cinco) dias e as seguintes nos 

meses subsequentes, ressaltando que o não pagamento, levará à 

revogação do benefício e posterior extinção do processo, sem resolução 

do mérito, por falta de pressuposto processual, caso não haja o 

recolhimento integral.Após emenda da inicial com os documentos 

necessários e a comprovação do recolhimento das custas, notícia do 

pagamento parcelado ou o transcurso do prazo sem emenda ou 

pagamento, sendo tudo nos autos CERTIFICADO, TORNEM-ME os autos 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 18 

de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119612 Nr: 562-12.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSDJ, TELMA PATRICIA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALCIDES ROSA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

OAB:23411/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15.703/MT

 Processo nº: 562-12.2017.811.0008 (Código 119612)

Vistos etc.

Determino o encaminhamento do despacho aos órgãos abaixo 

relacionados, para que sejam apresentadas as informações requisitadas 

num prazo de 15 (quinze) dias, servindo o presente como OFÍCIO:

a) DETERMINO que o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato 

Grosso - INDEA/MT, por meio da Unidade Local de Execução - ULE - de 

Barra do Bugres/MT, junte aos autos cópia do saldo de exploração da 

propriedade rural do requerido JOSÉ ALCIDES ROSA DE JESUS, CPF Nº 

503.761.601-87, de 2010 a 2015.

b) DETERMINO ao Tabelionato de Registro de Imóveis desta Serventia, que 

informe a existência de imóveis do requerido JOSÉ ALCIDES ROSA DE 

JESUS, CPF Nº 503.761.601-87, adquiridos ou alienados de 2010 a 2015;

 c) DETERMINO à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT - 

para que informe sobre a existência e situação de empresas de 

titularidade do requerido JOSÉ ALCIDES ROSA DE JESUS, CPF Nº 

503.761.601-87, ou que este tenha integrado de 2010 a 2015.

Nas informações os órgãos requisitados deverão mencionar o código do 

processo acima epigrafado.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Barra do Bugres/MT, 18 de setembro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95818 Nr: 5077-95.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAREDE DOROTEU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de Aposentadoria por Invalidez, a JAREDE DOROTEU DA SILVA, no valor 

de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, bem como, ao 

pagamento de Auxílio-Doença devidos a partir da data da sua cessação 

em (08.08.2014) até a data da implantação do benefício que deverá ser a 

data desta sentença, quando a partir de então, será convertido o benefício 

de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com juros e correção 

monetária com base no manual de cálculos da justiça federal.Por 

consequência, mantem-se a tutela de urgência deferida anteriormente.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.No que tange ao 

pagamento de custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da 

Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

CONDENO a Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios, os 

quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da 

sentença, nos termos do § 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil e 

da Súmula nº 111 do STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 1.000 (um 

mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Barra do Bugres – (MT), 17 de setembro de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86055 Nr: 1858-11.2013.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO- FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:OAB/SP 253.449

 Processo nº: 1858-11.2013.811.0008 (Código: 86055)

Vistos etc.

 À vista da oposição de embargos de declaração pelo exequente, bem, 

como, ainda, por força do disposto no art. 10 do CPC, manifeste-se o 

executado no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, certifique-se 

volvam-me os autos conclusos para deliberação.

Às providências.

Expeça-se o necessário, intime-se e cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 17 de setembro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117831 Nr: 6524-50.2016.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORBANINA MARIA DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora ORBANINA MARIA DA SILVA 

BARROS, na qualidade de segurado especial rural, no valor de 01 (um) 

salário mínimo.Para início do pagamento do benefício, fixo a data do 

INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ocorrido em 

01/11/2016 (fl.24). Considerando a natureza alimentar do Benefício 

Previdenciário (art. 100, § 1º-A da CR/88), DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA e juntamente com a intimação da presente sentença e 

independentemente do trânsito em julgadoSentença não sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá 

superar 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do 

CPC).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 17 de 

setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108488 Nr: 837-92.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLÓRIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora GLÓRIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA 

SILVA na qualidade de segurado especial rural, no valor de 01 (um) 

salário mínimo.Para início do pagamento do benefício, fixo a data do 

INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ocorrido em 

26/11/2015 (fl.20). Considerando a natureza alimentar do Benefício 

Previdenciário (art. 100, § 1º-A da CR/88), DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA e juntamente com a intimação da presente sentença e 

independentemente do trânsito em julgado, INTIME-SE o requerido para que 

proceda às devidas providências a cerca de aposentadoria por idade 

rural, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 497 do 

CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser 

revertida em favor da parte Autora, limitado ao valor máximo de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 1.000 (um 

mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 17 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99048 Nr: 1090-17.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Municipal de 

Barra do Bugres - MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

MT - OAB:

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

PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para DETERMINAR que os requeridos MUNICÍPIO DE 

BARRA DO BUGRES/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, forneçam ao 

paciente CÍCERO DE SOUZA ALMEIDA os fármacos AMANTADINA 100mg, 

BROMOCRIPTINA 2,5mg, ENTACOPONA 200mg, PRAMIPEXOL 0125mg, 

SELIGELINA 5mg, TRIEXIFIDIL 50mg, LEVEDOPA 200/50mg, STABIL 

0,25mg, FLUOXETINA 20mg e CITALOPRAM 200mg, pelo período de tempo, 

modo e quantidade adequado/necessário, conforme respectiva prescrição 

médica.Considerando que os medicamentos acima discriminados constam 

de receita datada de 2014, deverá o autor apresentar aos Requeridos e 

juntar aos autos, receituário atualizado dos medicamentos prescritos com 

as suas corretas dosagens, a fim de se evitar a dispensação 

desnecessária de fármacos.Sem custas processuais, à vista da isenção 

das Fazendas Públicas ao pagamento, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.Cumpram-se 

as disposições pertinentes do Código de Normas da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à espécie. Após o trânsito 

em julgado e devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Ciência às partesPublique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 19 de setembro de 2018.Silvio Mendonça 

Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51936 Nr: 2686-75.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUELINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. Trata-se de Ação de Benefício Previdenciário de Salário 

Maternidade proposta pela Sra. MIGUELINA MARIA DA SILVA, qualificada 

nos autos, em desfavor do Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS. 

Iniciada a presente audiência, constatou-se a ausência da parte autora. 

Compulsando os autos, verifica-se ainda, que a autora também não 

compareceu em audiência anteriormente designada e que o seu advogado 

se comprometeu em trazê-la independentemente de intimação. Desta 

forma, constato a falta de interesse processual da autora e a extinção do 

processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil.

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

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91615 Nr: 1778-13.2014.811.0008

 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: LAIDE DE SOUZA ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face do expediente retro, intime o autor na pessoa de seu advogado, 

para comparecer junto ao Segundo Serviços Notarial e Registral de Barra 

do Bugres a fim de efetuar o pagamento dos respectivos emolumentos e a 

retirada da certidão, bem como expeça-se mandado de averbação para o 

cartório de Registro Civil de Denise.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48635 Nr: 420-18.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corina da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face do expediente retro, intime o requerente na pessoa de seu 

advogado para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118845 Nr: 109-17.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº 109-17.2017.811.0008 - Código: 118845

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 14h00min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. AROM OLÍMPIO PEREIRA

Advogado(a): Dr(a). Jair Batista das Virgens

OCORRÊNCIAS:

Feito o pregão e aberta a audiência, constatou-se que a parte autora foi a 

óbito no dia 28/07/2018, conforme Certidão de Óbito juntada à fl. 56. Dada 

a palavra ao advogado da requerente em alegações finais, manifestou-se 

nos seguintes termos: “MM. Juiz, diante do falecimento da parte autora, 

requeiro a habilitação dos herdeiros e o prosseguimento do feito.”.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc... 

Ante a informação do óbito da parte autora (fls. 56), e considerando que o 

presente feito encontra-se em fase de conhecimento, indefiro o pedido de 

habilitação de herdeiros de fls. 55/61, ante a ausência de título executivo a 

embasar o pedido formulado pela parte interessada. Levando-se, ainda, 

em consideração que a presente ação compreende direito personalíssimo 

e sendo desse modo, um direito intransferível aos sucessores do titular da 

ação, tenho que é caso de extinção da presente actio, até mesmo porque, 

conforme noticiado e comprovado, a parte requerente faleceu no dia 

28/07/2018, havendo, portanto a falta de interesse de agir superveniente à 

ação. Deste modo, a legislação processual civil em vigor é clara ao 

disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do mérito, e, 

dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485 VI, do Código 

de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando for 

verificado ausência de legitimidade ou de interesse processual. Senão 

vejamos: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...). Nesse sentido, 

é o entendimento dos Tribunais superiores: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. ARTIGO 20 DA LEI Nº 8.742/93.ÓBITO NO CURSO DA 

AÇÃO. SUCESSORES. HABILITAÇÃO. INVIABILIDADE.BENEFÍCIO DE 

CARÁTER PERSONALÍSSIMO. ARTIGO 36 DO DECRETO Nº 1.744/95. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

EXAME DE MÉRITO. ARTIGO 267, VI, DO CPC. 1. O benefício assistencial 

previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742/93 tem caráter personalíssimo, 

sendo, portanto, intransferível aos sucessores do seu titular. 2. Se, no 

curso do processo, ocorrer o óbito da parte autora postulante do benefício 

assistencial, inexiste a possibilidade de habilitação nos autos dos seus 

sucessores, mesmo que objetivando exclusivamente a percepção de 

parcelas vencidas. Inteligência do artigo 36 do Decreto nº 1.744/95. 3. 

Remessa oficial provida para extinguir o processo sem exame de mérito 

com fundamento no artigo 267, VI, do CPC. Apelação prejudicada. 

Acordão - A TURMA, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO À REMESSA 

OFICIAL PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO, 

RESTANDO PREJUDICADA A APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 

RELATOR. (TRF-4 - AC: 3160 PR 2001.70.11.003160-5, Relator: NYLSON 

PAIM DE ABREU, Data de Julgamento: 13/04/2005, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: DJ 27/04/2005 PÁGINA: 876). PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. APOSENTADORIA RURAL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO 

CURSO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. 1. Em sendo a hipótese de direito individual e personalíssimo, a 

morte da parte autora causa a extinção do processo pendente. 2. 

Aplicação da regra prevista no art. 267, IX, da Lei Adjetiva Processual 

Civil. 3. Apelação improvida. (TRF-5 - AC: 315163 CE 

2003.05.00.004391-9, Relator: Desembargador Federal Manoel Erhardt 

(Substituto), Data de Julgamento: 09/12/2003, Quarta Turma, Data de 

Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 11/03/2004 - Página: 627 - Nº: 

48 - Ano: 2004). ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE CARÁTER 

PERSONALÍSSIMO. MORTE DA PARTE AUTORA NO CURSO DO 

PROCESSO. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. O amparo social, previsto na 

Constituição Federal, artigo 203, inciso V, e na Lei nº 8.742/93, é benefício 

de caráter personalíssimo. II. Produção de prova frustrada em razão do 

óbito da parte autora no curso do processo. III. Em sendo o benefício 

assistencial um direito de caráter personalíssimo, a morte da parte autora 

implica carência superveniente de ação. IV. Apelação improvida. (TRF-3 - 

AC: 113935 SP 1999.03.99.113935-0, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL WALTER DO AMARAL, Data de Julgamento: 24/03/2008, SÉTIMA 

TURMA). Assim, considerando que o presente feito encontra-se em fase 

de conhecimento, e, observando a ausência de título executivo a embasar 

o pedido formulado pela parte interessada, a extinção da presente actio é 

a medida de se impõe. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a 

parte goza dos benefícios da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Sentença 

publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.” Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Laura Jéssica Pereira Roma, 

Assessora de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

 Advogado(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 28027 Nr: 929-85.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84677 Nr: 836-15.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C T C - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUANABARA AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT 9.123, ARMANDA RAMOS GIANONI FILIPPIN - 

OAB:143.172-SP, Dr. Ricardo Martins Firmino - OAB:253.449, José 

Antônio Moreira - OAB:OAB/SP 62.724, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:MT 6865, ROGÉRIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 182.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AZAMBUJA 

SOMMER DUTRA - OAB:OAB/MT 19536, EMANUEL DANIALLEN DO 

AMARAL GOMES - OAB:OAB/MT 18.323, RICARDO MARTINS FIRMINO 
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- OAB:253449-SP, THIAGO VIEIRA LEITE DE CASTRO - OAB:181.955

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, intime exequente para que se manifeste nos 

autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38514 Nr: 842-61.2009.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDA DE BARROS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº 842-61.2009.811.0008 - Código: 38514

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 14h30min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. AROM OLÍMPIO PEREIRA

Requerente: Linda de Barros Pereira

Advogado(a): Dr(a). Hamilton Rufo Junior

OCORRÊNCIAS:

Feito o pregão e aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas presentes, em termos apartados que a esta se integra. Dada 

a palavra ao advogado da requerente em alegações finais, manifestou-se 

nos seguintes termos: “MM. Juiz, na instrução realizada nesta data, as 

testemunhas ouvidas corroboraram os documentos juntados pela parte 

autora. O que vemos é o preenchimento dos requisitos legais para 

concessão do benefício. Isto posto, requer seja julgada procedente a 

presente ação nos termos da inicial. Em caso de procedência da ação 

requer os efeitos da tutela antecipada para imediata implantação do 

benefício”.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc... 

I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

 Requerente Advogado(a)

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 842-61.2009.811.0008 - Código: 38514

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 14h30min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Aguiar Antônio da Silva Pereira, Rg: 0274232-2 

SSP MT , CPF: 241591741-91.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu:“Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 26 (vinte e seis) anos. Que quando conheceu a autora, 

ela morava na área rural, no Sitio localizado na Corredeira, município de 

Barra do Bugres-MT; Que desde que conhece a autora, este sempre 

trabalhou na roça; Que na fazenda a autora com lavora, a qual ficava a 7 

sete km do distrito de Assari, pertencente ao Município de Barra do 

Bugres-MT, para sua subsistência; Que sempre trabalhou na agricultura 

familiar; Que hoje a autora reside no distrito de Assari, da cidade de Barra 

do Bugres-MT. Que na Fazendo a autora nunca teve máquinas agrícolas 

ou empregados; Que não sabe informar se a autora trabalhou na cidade”. 

Dada a palavra ao Advogado(a) este nada manifestou. Nada mais 

havendo a constar, o MM Juiz mandou encerrar o presente termo, 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura Jéssica Pereira Roma, 

Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 842-61.2009.811.0008 - Código: 38514

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 14h30min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Lourival Francisco dos Santos, Rg: 037 SSP MT 

CPF: 325891402-9

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu:“Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 30 (trinta) anos. Que quando conheceu a autora, ela 

morava na área rural, Sitio localizado na Corredeira, município de Barra do 

Bugres-MT; Que desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na 

roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, porco, plantava arroz, 

milho, feijão, mandioca, amendoim, para sua subsistência; Que sempre 

trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora reside no distrito de 

Assari, da cidade de Barra do Bugres-MT. Que na Fazendo a autora 

nunca teve máquinas agrícolas ou empregados, apenas trabalho manual; 

Que a autora nunca trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado, 

respondeu as seguintes perguntas:“Que o sitio da corredeira ficava uns 7 

sete km até o distrito de Assari; Que a autora parou de trabalhar na roça 

há uns 6 seis anos”. Nada mais havendo a constar, o MM Juiz mandou 

encerrar o presente termo, conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura 

Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115077 Nr: 4795-86.2016.811.0008

 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: DEBORA BENEDITA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da certidão retro, intime o requerido na pessoa de seu advogado 

para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113462 Nr: 3734-93.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ANTONIO ALVES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS / 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Levando-se em consideração que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, realizando e informando 

nos autos os atos e diligências que lhe competem, indefiro o pedido de fls. 

126.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo independentemente de nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126722 Nr: 4569-47.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO MENDES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 
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- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº 4569-47.2017.811.0008 - Código: 126722

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 13h30min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. AROM OLÍMPIO PEREIRA

Requerente: Adauto Mendes da Cunha

Advogado(a): Dr(a). Marcos de Oliveira Amador.

OCORRÊNCIAS:

Feito o pregão e aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas presentes, em termos apartados que a esta se integra. Dada 

a palavra ao advogado da requerente em alegações finais, manifestou-se 

nos seguintes termos: “MM. Juiz, apresento alegações finais remissivas”.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc... 

I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

 Requerente Advogado(a)

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 4569-47.2017.811.0008 - Código: 126722

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 13h30min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Valdeci de Melo, Rg: 0667960-9 SSP MT, CPF: .

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: “Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 32 (trinta e dois) anos. Que quando conheceu a autora, 

ela morava na área rural, no Sitio, município de Barra do Bugres-MT; Que 

desde que conhece a parte autora, este sempre trabalhou na roça; Que 

na fazenda o autor trabalhava com agricultura, para sua subsistência; 

Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje o autor ainda reside 

no Sitio na cidade de Denise-MT. Que na Fazendo a autora nunca teve 

máquinas agrícolas ou empregados; Que não sabe informar se o autor 

trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a) este nada 

manifestou. Nada mais havendo a constar, o MM Juiz mandou encerrar o 

presente termo, conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura Jéssica 

Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 4569-47.2017.811.0008 - Código: 126722

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 13h30min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Adauto Rodrigues da Silva, Rg: 292343 SSP MT 

CPF: 900424681-91.

Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: ““Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 30 (trinta) anos. Que quando conheceu a autora, ela 

morava na área rural, no Sitio Nossa Senhora de Fatima, município de 

Denise-MT; Que desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na 

roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, porco, plantava mandioca, 

banana, para sua subsistência e quando sobrava vendia para custear as 

despesas do dia a dia; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que 

hoje a autora reside no Sitio Nossa Senhora de Fatima indo a cidade de 

Denise-MT nos finais de semana. Que na Fazendo a autora nunca teve 

máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na 

cidade”. Dada a palavra ao Advogado(a) este nada manifestou. Nada mais 

havendo a constar, o MM Juiz mandou encerrar o presente termo, 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Laura Jéssica Pereira Roma, 

Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85786 Nr: 1597-46.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, CRISTINA 

LUCENA P. DIAS - OAB:7194/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Corrêa - 

OAB:16.308-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da certidão retro, intime o requerido para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126137 Nr: 4263-78.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR ALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº 4263-78.2017.811.0008 - Código: 126137

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 14h15min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. AROM OLÍMPIO PEREIRA

Requerente: Nadir Alves Mendes

Advogado(a): Dr(a). Hamilton Rufo Junior

OCORRÊNCIAS:

Feito o pregão e aberta a audiência, foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas presentes, em termos apartados que a esta se integra. Dada 

a palavra ao advogado da requerente em alegações finais, manifestou-se 

nos seguintes termos: “MM. Juiz, na instrução realizada nesta data, as 

testemunhas ouvidas corroboraram os documentos juntados pela parte 

autora. O que vemos é o preenchimento dos requisitos legais para 

concessão do benefício. Isto posto, requer seja julgada procedente a 

presente ação nos termos da inicial. Em caso de procedência da ação 

requer os efeitos da tutela antecipada para imediata implantação do 

benefício”.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos etc... 

I- Apresentadas as alegações finais nesta data, tornem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.” Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

 Requerente Advogado(a)

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 4263-78.2017.811.0008 - Código: 126137

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 14h15min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Arthur Alves de Arruda Filho, Rg: 121594 SSP 

MT

 Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu: “Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 32 (trinta e dois) anos. Que quando conheceu a autora, 

ela morava na área rural, na Sitio São Bento, de propriedade da Família da 

autora, uma herança, há 35 km do município de Porto Estrela-MT; Que 

desde que conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que na 

fazenda a autora criava galinhas, porco, plantava arroz, feijão, para sua 

subsistência e quando sobrava vendia para custear as despesas do dia a 
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dia; Que sempre trabalhou na agricultura familiar; Que hoje a autora reside 

na cidade de Porto Estrela-MT, há aproximadamente 01 ano em virtude de 

sua saúde. Que na Fazendo a autora nunca teve máquinas agrícolas ou 

empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao 

Advogado, respondeu as seguintes perguntas: “Que o finado Marido da 

autora ajuda a autora na lavora,”. Nada mais havendo a constar, o MM Juiz 

mandou encerrar o presente termo, conforme vai devidamente assinado. 

Eu, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

TERMO DE ASSENTADA – TESTEMUNHA DO AUTOR

Processo nº 4263-78.2017.811.0008 - Código: 126137

Ação de Aposentadoria de Trabalhador Rural por Idade

Data e horário: 18 de setembro de 2018 – 14h15min

NOME E QUALIFICAÇÃO: Moises Silva de Carvalho, Rg: 448935 SSP MT

 Devidamente compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas 

pelo MM. Juiz respondeu:“Declara que conhece o Requerente há 

aproximadamente 35 (trinta e cinco) anos. Que quando conheceu a 

autora, ela morava na área rural, na Comunidade Luzia, no sitio São Bento, 

de propriedade da Familia, herança do Sr. Natalino Mendes, localizado no 

município de Porto Estrela-MT; Que desde que conhece a autora, este 

sempre trabalhou na roça; Que na fazenda a autora criava galinhas, 

plantava arroz, mandioca, feijão, para sua subsistência e quando sobrava 

vendia para custear as despesas do dia a dia; Que sempre trabalhou na 

agricultura familiar; Que hoje a autora reside na cidade de Porto 

Estrela-MT. Que na Fazendo a autora nunca teve máquinas agrícolas ou 

empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade”. Dada a palavra ao 

Advogado(a) este nada manifestou. Nada mais havendo a constar, o MM 

Juiz mandou encerrar o presente termo, conforme vai devidamente 

assinado. Eu, Laura Jéssica Pereira Roma, Assessora de Gabinete, digitei.

AROM OLÍMPIO PEREIRA

Juiz de Direito

Testemunha

Requerente

 Advogado do Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132991 Nr: 289-96.2018.811.0008

 AÇÃO: Emancipação->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA XAVIER, Thalles Xavier Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 08 

de novembro de 2018, às 14h15min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

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 das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. 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.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-40.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LEIDIANE GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 20 de setembro de 2018. Senhor(a) 

LEIDIANE GALDINO DA SILVA, Rua Duque de Caxias, nº 812-E, bairro 

Ouro Verde, CEP: 78.370-000, Nova Olímpia/MT. 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: 15/10/2018 Hora: 13:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000117-40.2018.8.11.0008; Valor causa: $6,126.89; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: LEIDIANE GALDINO DA SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O 

Parte Ré: Telefônica Brasil S.A. - VIVO 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: 1000264-66.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES ANGELICA DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora , 

para no prazo de 15(quinze) dias promover a emenda da inicial, Id do 

documento 13069651 - “ Assim, FACULTO à autora promover a emenda 

da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que sejam anexados nos 

autos o comprovante de endereço contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, bem como cópia da carteira de trabalho da reclamante, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. apresentar as contra 

razões do recurso apresentado aos autos. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santna-Gestora Judiciária. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-10.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

SILVIO DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 20 de setembro de 2018. Senhor(a) SILVIO 

DE BARROS, Rua Frederico Josetti, Nº 755, Centro, 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: 15/10/2018 Hora: 13:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000119-10.2018.8.11.0008; Valor 

causa: $10,279.13; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SILVIO DE BARROS Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: BANCO BRADESCO S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 
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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: 1000033-39.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DA COSTA BARBOSA (REQUERENTE)

NILSON FRANCA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias Id do documento 14209596 

- Retifique-se na autuação e na distribuição o nome da parte autora, já que 

trata-se de ação de internação compulsória e não internação voluntária, 

devendo constar como autor Nilson Franca da Costa representando o 

requerido Roberto da Costa Barbosa.Encaminhe-se os autos ao Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT para emissão de parecer a respeito do caso. Após, 

DÊ-SE vista ao Ministério Público para manifestação em 05 (cinco) dias.Na 

sequência, conclusos para deliberação.Intime-se. CUMPRA-SE, expeça-se 

o necessário. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santna-Gestora Judiciária. Mat; 3321

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-10.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

SILVIO DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Representante Legal de: BANCO BRADESCO S/A, R. Barão de 

Melgaço, 3475 - Centro Norte – Cuiabá/MT, 78005-908. Dados do 

processo: Processo: 1000119-10.2018.8.11.0008; Valor causa: 

$10,279.13; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: SILVIO DE BARROS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 15/10/2018 Hora: 13:40 (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. Barra do Bugres - MT, 20 de setembro de 2018 Atenciosamente, 

MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-24.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA 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)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA REQUERENTE: 

MARIA MARCIA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Processo n.º 1000325-24.2018.811.0008 Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por Maria Marcia da Silva em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Com a inicial, a autora juntou 

documentos pessoais, comprovante de endereço e procuração. 

Designada audiência de conciliação, compareceu a parte autora, 

desacompanhada de seu advogado, momento em que declarou para a 

conciliadora: “que não sabe do que se trata a presente audiência, que não 

assinou procuração para advogado e que só compareceu a audiência em 

razão de ter sido intimada pelo Sr. Oficial de Justiça ... que assinatura ali 

aposta não é a dela”. É o breve relato. Decido. Infelizmente nos últimos 

anos temos visto a crescente indústria do dano moral, que tem 

assoberbado os trabalhos do judiciário, com a protocolização de 

demandas, não raras vezes, temerárias e infundadas, buscando às 

custas e sorte do cliente captado, obter uma indenização por dano moral, 

por dívidas, que na maioria das vezes são realmente existentes. E o que 

ocorre quando se descobre que tudo não passou de uma tentativa de 

obter lucro fácil, a demanda do cliente é julgada improcedente e ele acaba 

sendo condenado por má-fé, contraindo uma dívida em virtude da multa 

imposta, custas processuais e honorários advocatícios muito maior do que 

o valor que buscava declarar inexistente. E esta crescente demanda de 

ações infundadas e fajutas são buscadas por marqueteiros, advogados e 

agenciadores responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento 

oferecido, seja por meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja 

inclusive divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU 

NOME”; Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais 

clientes, os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o 

bairro mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas 

têm restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento 

jurídico - e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com 

crachá, oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir 

o nome delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais. No caso vertente, a gravidade 

do fato é ainda maior, pois a autora compareceu na audiência de 

conciliação e informou desconhecer o motivo de ter sido intimada pelo 

Oficial de Justiça. E pior, ao analisar a procuração outorgada, percebeu 

que a assinatura lançada no documento não é sua, o que configura o 

crime de FALSIDADE DOCUMENTAL. Diante do exposto, considerando a 

falta de interesse processual da autora que diz desconhecer a ação e não 

ter assinado a procuração para o causídico litigar em seu nome, EXTINGO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso VI do Código de Processo Civil. Diante dos fortes indícios da prática 

de crime de falsidade documental, estelionato e associação criminosa, 

determino que se extraiam cópias integrais dos autos e para ser 

encaminhados à Delegacia de Polícia de Barra do Bugres para instauração 
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de inquérito policial, e da mesma forma, remeta-se cópia integral do feito 

ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos praticados. Após tudo 

cumprido, arquivem-se com as baixas necessárias. Sentença publicada 

com a inserção no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres, 

20 de setembro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1000716-47.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA NASCIMENTO DOS SANTOS (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C.S.S (ORDENADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000716-47.2018.8.11.0050. ORDENANTE: JOELMA NASCIMENTO DOS 

SANTOS ORDENADO: C.S.S Vistos, etc. 1. Trata-se de carta de ordem 

superior proveniente do egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, observado na espécie os dizeres do artigo 202 e 

seguintes do CPC. 2. Desta forma, preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal 

finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais (CNGC), 

grafando nossas sinceras homenagens no ofício de devolução subscrito 

pela(a/s) diligente gestor(a/s) judicial. 3. Acerca da distribuição e da 

presente decisum, comunique o ínclito Relator, conforme disposição clara 

da CNGC/MT. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 14 de setembro de 

2018. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000425-47.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que eu, Fernanda Isabel Casagrande, Oficial de Justiça desta 

Comarca, em cumprimento ao mandado expedido por determinação do MM. 

Juiz de Direito da Primeira Vara de Campo Novo do Parecis-MT, diligenciei 

até a Rua Beija Flor, n. 909, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade, e lá 

estando nos dias 23/08, às 16h25, 29/08, às 10h34 e 31/08, às 16h30, 

DEIXEI DE APREENDER o bem indicado no mandado por não o ter 

localizado, sendo que o requerido CRISTIANO DOS SANTOS mudou-se dali 

para local incerto. CERTIFICO ainda que procedi a várias diligências nesta 

cidade, mas não localizei o referido bem. Dessa feita, não havendo mais 

informações devolvo o r. mandado para os devidos fins, asseverando que 

o referido é verdade e dou fé.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000555-37.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Certidão Nos termos da legislação em vigor, 

mormente o Provimento nº 07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR 

a parte requerente, por meio de seu patrono constituído, para efetuar o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado de 

intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 20 de setembro de 2018. DJULIANI FERNANDO CECCATO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000638-53.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. G. (REQUERENTE)

D. D. S. R. (REQUERENTE)

S. T. (ADVOGADO(A))

C. D. S. R. (REQUERENTE)

C. G. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000638-53.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CLAUDENICE DE SILVA 

RIBEIRO, CAMILA GOMES DA SILVA, DAVID DA SILVA RIBEIRO, CAROL 

RIBEIRO GOMES REQUERIDO: GIVEREDILTON GOMES DA SILVA Vistos, 

etc. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, RECEBO a 

presente missiva. 2. Em consequência, designo a audiência para o dia 24 

de SETEMBRO de 2018, às 12h50min. 3. Intime-se. 4. Notifique-se o IRMP e 

a DPE. 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 11 de setembro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100376 Nr: 2213-16.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARDOSO & BRIZOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SULVIANE RIGO LUSTOZA - 

OAB:24.651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao Setor de Matéria para 

imprensa, a fim de que seja intimada a parte autora, na pessoa de seus 

advogados, via DJE, para, querendo, procedam o preparo da Carta 

Precatória expedida nos presentes autos, às fls. 30 (a qual se encontra 

na contra-capa do feito), bem como para retira-la e promover sua 

distribuição junto ao Juízo Deprecado, comprovando nos autos, no prazo 

legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20460 Nr: 767-95.2006.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JUTAY VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE FARIA FERNANDES - 

OAB:10487/MT, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - OAB:12.280/MT, 

EDSON HENRIQUE DE PAULA - OAB:7.182/MT, JAQUELINE RAFAGNIN 

MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:6.525 MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228

 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. 244 verso, oriundo da única vara da Comarca de 

Brasnorte/MT, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39906 Nr: 162-42.2012.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 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. 88, oriundo do Cartório Distribuidor da Comarca de 

Maracaju/MS, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37320 Nr: 673-74.2011.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOFIBRAS PISCINAS LTDA-ME, OSMAR 

MARTINS DOS SANTOS, ROSÂNGELA QUEIROZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 137, oriundo d Comarca de Paranatinga/MT, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94118 Nr: 4250-50.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA BORGES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DO PARECIS/OS, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, JOICE MARCELI BEHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 11667 Nr: 1787-29.2003.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO TREVIZAN, DERMEVAL DE OLIVEIRA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERMEVAL DE OLIVEIRA 

FERNANDES - OAB:3726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO TAVARES BARROS 

- OAB:15.327/MT

 Certifico e dou fé que o AR da correspondência encaminhada ao Autor 

DERMEVAL DE OLIVEIRA FERNANDES foi juntado aos autos fls. 371 

devidamente cumprida, certificando que decorreu o prazo legal sem 

manifestação nos autos. Certifico ainda, que a correspondência 

encaminhada ao Autor JOÃO RICARDO TREVIZAN foi devolvida sem 

cumprimento, com a informação que o mesmo mudou-se daquele 

endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3250 Nr: 785-29.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, CAROLINA 

VITORIA DE CASTRO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte Exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) 

dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89440 Nr: 1463-48.2017.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE CARMEM O. DOS SANTOS, SIRLENE 

CARMEM OZEZOKENAIZOKERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da certidão de fls. 22, subscrita pelo Sr. Oficial de justiça no prazo 

legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99291 Nr: 1692-71.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR SCHMIDT FERREIRA - 

OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da certidão de fls. 51, subscrita pela Sra, Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93107 Nr: 3652-96.2017.811.0050

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 93107

SENTENÇA

Vistos

 1. Trata-se ação de cumprimento de sentença em que o exequente foi 

intimado para comprovar a necessidade de concessão do benefício de 

justiça gratuita, o qual permaneceu inerte

2. É dever das partes promover as diligências que lhe competir para o 
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regular prosseguimento do feito.

O artigo 485, inciso II e III do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Por sua vez, dispõe o Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e 

despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, 

exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea 

do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade 

no momento exigível. § 1º Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) 

dias, a secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para 

análise acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento 

definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na central de 

distribuição

3. Ante o exposto, com base no artigo 485 inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, sem resolução do 

mérito

4. P.I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97911 Nr: 1118-48.2018.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 97911

SENTENÇA

Vistos

 1. Trata-se ação de cumprimento de sentença em que o exequente foi 

intimado para comprovar a necessidade de concessão do benefício de 

justiça gratuita, o qual permaneceu inerte

2. É dever das partes promover as diligências que lhe competir para o 

regular prosseguimento do feito.

O artigo 485, inciso II e III do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Por sua vez, dispõe o Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e 

despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, 

exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea 

do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade 

no momento exigível. § 1º Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) 

dias, a secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para 

análise acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento 

definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na central de 

distribuição

3. Ante o exposto, com base no artigo 485 inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, sem resolução do 

mérito

4. P.I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 669 Nr: 538-82.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBSDIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 669

DESPACHO

Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. INTIME-SE o autor pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes para o 

regular processamento, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III, §1º do CPC.

2. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

3. Após, façam os autos conclusos.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64248 Nr: 2282-24.2013.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. I. ROCHA DE SOUZA MERCEÁRIA-ME, 

PAULINO INOCÊNCIO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 64248

DESPACHO

Vistos

 1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32271 Nr: 2322-45.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BENDE RODRIGUES E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - 

OAB:8370 OAB/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:OAB/MT 

7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos do Processo de Código nº 32271

DECISÃO

Vistos

 1. Considerando a pendência de apreciação de recurso Indefiro a petição 

de fls. 120/122

2. Intime-se a Parte autora pra que apresente, querendo, as 

contrarrazões.

3. Após remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65709 Nr: 3732-02.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVERSON ALFEU DA SILVA, ROBERO DE 

MELO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, MARIA 

ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 30 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): ORDINÁRIA QUE 

SE REALIZARÁ NO DIA 08/10/2018 ÀS 12H00MIN.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 13 de setembro de 2018

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82724 Nr: 2370-57.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliazer Lopes de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Augusto Pastore Pagliari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO LOPES DE MOURA - 

OAB:338.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 82724

DESPACHO

Vistos

1. INTIME-SE o requerido para que se manifeste acerca da petição de fls. 

27.

2. Após, façam os autos conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64996 Nr: 3030-56.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNDCE, AJNDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 64996

DESPACHO

Vistos

 1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96513 Nr: 403-06.2018.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL HEINZEN CATTANEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO SILVIO CATTANEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 96513

SENTENÇA

Vistos

 1. GABRIEL HEINZEN CATTANEO e SANDRO SILVIO CATTANEO postulam 

a homologação de acordo nos presentes autos.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls.107/109, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art.924, II do 

CPC.

7. P. I.C.

8. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73739 Nr: 1388-77.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCMDS, RLDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 73739

DESPACHO

Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. INTIME-SE o autor pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes para o 

regular processamento, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III, §1º do CPC.

2. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

3. Após, façam os autos conclusos.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81005 Nr: 1329-55.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO RUFINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 81005

SENTENÇA

Vistos

 1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que o exequente 

informa o pagamento integral da dívida, manifestando pela extinção pelo 

pagamento.

2. É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação 

ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924 do CPC).

3. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

4. P.I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 
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e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96179 Nr: 167-54.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DOSSIATTI, JOSÉ CARLOS 

FRANCISCO DA SILVA, FABIO TAVARES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.199/203 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito ao setor de matéria para imprensa 

a fim de que seja intimada a parte apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao referido recurso de apelação, no prazo legalNada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93897 Nr: 4124-97.2017.811.0050

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Carta Precatória devolvida ás fls. 49/56, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86688 Nr: 4922-92.2016.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 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 a advogada Dra. Marinalva Ramos Rodrigues nomeada 

Curadora Especial do Requerido citado por edital, para que apresente a 

resposta a acusação no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94784 Nr: 4652-34.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARCELO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 94784

DESPACHO

Vistos

 1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68896 Nr: 2512-32.2014.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ANDRADE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 68896

DESPACHO

Vistos

 1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74156 Nr: 1624-29.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PATRICIA MELO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONIA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13516-B/MT, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A

 Código nº 74156

DESPACHO

Vistos, etc.

1. INITME-SE o autor, para que se manifeste acerca dos valores 

creditados, requerendo o que entender de direito

2. Desde já intime-se o requerente para que informe os dados bancários 

para crédito dos valores bloqueados

3. Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69766 Nr: 3079-63.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR BERTOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR SEIBOTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18.295/MT, DANIELLI REDIVO - OAB:17.898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 69766

DESPACHO

Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. DEFIRO a suspensão do feito, conforme requerido à Fl. 248, pelo prazo 

de 01 (um) ano

2. Decorrido o prazo assinalado, INTIMEM-SE às partes, através de seus 

patronos legalmente constituídos, para que requeiram o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 3. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena de 
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extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC

4. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62916 Nr: 908-70.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MARCELO MILITZ, ROSICLER 

HELMICH MILITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Código nº 62916

DESPACHO

Vistos.

1. DEFIRO a suspensão do feito, conforme requerido à FlS. 154/155, pelo 

prazo de 01 (um) ano

2. Decorrido o prazo assinalado, INTIMEM-SE às partes, através de seus 

patronos legalmente constituídos, para que requeiram o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 3. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC

4. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91737 Nr: 2840-54.2017.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILVAN THIAGO PEREIRA DE MOURA, 

Cpf: 08477742448, Rg: 54462636-5, Filiação: Maria Pereira de Moura e 

Raimundo Pedro de Moura, data de nascimento: 01/08/1991, brasileiro(a), 

natural de Ouricuri-PE, convivente, serviços gerais, Telefone 

65999585918. 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: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, ainda, considerandoa presunção de veracidade dos fatos 

alegados,JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva. As medidas terão 

vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no processo 

principal, ou até a extinção da pena, acaso condenado o suposto 

agressor.Diante do exposto, posterga-se os efeitos das respectivas 

medidas deferidas pelo prazo de 01 (um) ano, contados da ciência da 

ofendida, devendo aquela ser cientificada nos termos do art. 201, §2º, do 

CPP .Ressalta-se, contudo, que ocorrendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito.Decorrido tal 

prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de eventual e novo 

comportamento desviado do indiciado.Por derradeiro, INTIME-SEa 

requerente e o requerido via DJE (art. 270 e 346 do CPC).Sem custas e 

honorários. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE o Ministério 

Público.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o presente 

incidente.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mayra Coradi Braga, 

digitei.

Campo Novo do Parecis, 06 de setembro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90098 Nr: 1839-34.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Processo em ordem.

2. Aguarde-se as providências e impulsionamento oficial do Gestor 

Judiciário nos termos da CNGC.

 3.Cumpra-se providenciando e expedindo o necessário.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87859 Nr: 557-58.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON OLMO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN ESTIV CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 15981 Nr: 2892-07.2004.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Dias Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada contra o acusado pela suposta prática 

do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, ocorrido no dia 10 

de outubro de 2004.

O feito teve seu curso suspenso com fulcro no artigo 366 do CPP 

consoante decisão proferida às f. 155-157, oportunidade em que se 

decretou a prisão preventiva do acusado.

Ao depois, houve a comunicação da prisão preventiva do réu (f. 171).

Regularmente citado (f. 214), o acusado apresentou resposta à acusação 

(f. 215).

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.
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Decido.

De proêmio, determino seja dado cumprimento à decisão proferida às f. 

172, mormente porque inexiste informação acerca da prisão do réu nos 

sistemas Apolo e BNMP 2.0, mesmo sendo certo que Carlos atualmente 

está segregado no ergástulo local.

Pois bem, verifica-se que o acusado reservou-se no direito de formular 

sua defesa de mérito durante a instrução processual (f. 215), não tendo 

apresentado nenhuma tese de absolvição sumária por analogia ao rito 

ordinário, de modo que no decorrer da instrução processual poderá ser 

formada a convicção deste Juízo nesta primeira fase do rito do júri.

Isso porque, consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar 

a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade de 

confirmação do recebimento da denúncia havido outrora, determinando 

prosseguimento da ação penal.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22/10/2018, 

às 14h00min, oportunidade em que serão inquiridas as testemunhas de 

acusação e defesa, bem como realizado o interrogatório do acusado na 

sala de audiência deste Juízo.

Intime-se o acusado e sua patrona constituída. Requisite-se a escolta do 

réu que se encontra recolhido no ergástulo local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94413 Nr: 4425-44.2017.811.0050

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANTINO BAIOTO, APARECIDA RIBEIRO DOS 

SANTOS BERTO, CARLOS AUGUSTO FLORENCE DE FARIAS, EDOIL DA 

SILVA JOHANN, IRTO CENCI, CELI SEGATTO MALLMANN, MAGNA 

HENRIETE BOEMECKE JACOBOWSKI, ROSANA SEGALOTTO, LURDES 

JONER ENZWEILER, JOSÉ ISAIR GODOI, MARIA APARECIDA DE 

ASSUNÇÃO, MARISA SEGATTO JOHANN, MARA CRISTINA MARTINS 

XAVIER BARBOSA, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO, SANDRA 

JOSEFINA PAIM TEIXEIRA, TEREZA MARIA DOS SANTOS SILVA, ROSANE 

DE FÁTIMA ZALTRON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA - FILIAL CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 2853-58.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MILTON SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO OSCAR MILITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 31919 Nr: 1979-49.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA VIEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte EXECUTADA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo LEGAL, querendo, ofereça 

embargos,e/ou o que entender pertinente, face o bloqueio realizado nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79989 Nr: 786-52.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, DEGO DA SILVA OLIVEIRA, 

na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

nos autos sobre O PARECER MINISTERIAL acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36265 Nr: 3054-89.2010.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLANDO MARTINS, LUIZ GUSTAVO 

FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA, AGRENCO DO BRASIL S.A, INLOGS 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A, CARLOS ALBERTO WANZUIT, TRYGVE 

GABRIEL LANGFELDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017, EDIVALDO LIMA DE MELO - OAB:12144/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39716 Nr: 3069-24.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFONSO ELCHIK ZOCCHE, ANTONINHA 

ELCHIK ZOCCHE, EUDEBIA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS DA ROSA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 310 de 569



 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-27.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GIVALDO PAULO LAURENTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000782-27.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Quinta-feira, 20 de Setembro de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-12.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDLAINE DA SILVA DOMINGOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000783-12.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Quinta-feira, 20 de Setembro de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

 Vistos etc.

 Ante a autorização da Vice-Diretoria do Tribuna l de Justiça para que seja 

realizado novo teste seletivo de estagiários para esta Comarca, determino 

a expedição de Portaria de constitui ção da Comissão Organizadora do 

Certame, para a qual nomeio os Senhores: Claudiomiro Donadon Pereira, 

Gestor Geral, Edson Povuação, Gestor Administrativo e Maria de Fátima 

Sousa Alves Xavier, Gestora Administrativa II, para, sob a presidência do 

primeiro, desenvolverem as atividades afetas ao seletivo em questão.

 Na sequência, expeça-se o Edital de abertura do certame.

 Dê fiel cumprimento às fases do seletivo, e ao final, certificada sua 

regularidade, encaminhe este expediente à Presidência do Tribunal de 

Justiça para homologação.

 Cumpra-se.

 Campo Verde, 20 de setembro de 2018.

 Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito Diretora do Foro

P O R T A R I A n.º 037/2018 - DF

Caroline Schneider Guanaes Simões, Juíza de Direito Diretora do Foro, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

CONSIDERANDO a decisão da Vice-Diretoria do Tribunal de Justiça, 

prolatada no expediente CIA 0722262-34.2018.8.11.0051;

RESOLVE:

Art. 1.º Constituir a Comissão responsável pela realização do Teste 

Seletivo que visa a formação de cadastro de reserva para Estagiário de 

Nível Superior em Direito, composta pelos seguintes servidores:

Claudiomiro Donadon Pereira – Presidente, Maria de Fátima Alves Souza 

Xavier – Membro , Edson Povuação - Membro

Art. 2.º - Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Campo Verde, 20 de setembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões .Juíza de Direito Diretora do Foro

Edital

EDITAL N. 010/2018-DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIO (S)

* 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

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001733-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLA DENILSE RHEINHEIMER (ADVOGADO(A))

HELDER MEDICE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUIZ GUERO

 

Autos nº 1001733-18.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 18 de setembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001776-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NERES SANTANA (AUTOR(A))

SANDINARA PELICIOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUIZ GUERO

 

Autos nº 1001776-52.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 
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(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 19 de setembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001708-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY (ADVOGADO(A))

CASSIA ANDRADE GONZAGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Autos nº 1001708-05.2018.8.11.0051 Previdenciário Sentença. Vistos etc. 

Cassia Andrade Gonzaga, devidamente qualificado, ajuizou a presente 

ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

igualmente qualificado. Feita a perícia, a Requerente foi constatada com 

incapacidade laborativa total e temporária (p. 36/39). O Requerido 

apresentou contestação (p. 71/76). Verificando se tratar de suposta 

incapacidade laborativa oriunda de acidente de trabalho, o Juízo da 6ª 

Vara do Juizado Especial Federal declinou competência para uma das 

Varas Cíveis da Comarca de Campo Verde – MT (p. 78/81). É o relato do 

necessário. Fundamento. Inicialmente, cumpre esclarecer quanto ao 

aproveitamento doa atos, inclusive a instrução do feito, já praticados pelo 

Juízo que declinou a competência. Dessa forma, verifica-se que o feito já 

se encontra apto à prolação de sentença, não necessitando de qualquer 

outra providência pelo Juízo. Da Aposentadoria por Invalidez Como se 

sabe, a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 

8.213/91, é concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. Os requisitos para 

a concessão do benefício aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade 

de segurado; b) a carência, quando exigida, e; c) a incapacidade para o 

trabalho. Para a obtenção do aludido benefício, cumpre ao interessado 

demonstrar sua incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 18, I, 

‘a’ c/c art. 39, I e art. 42 da Lei n. 8.213/91), além de cumprir com período 

de carência, que para a aposentadoria por invalidez perfaz o total de doze 

contribuições mensais, conforme estabelecido pelo art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91. Conforme vemos em análise à perícia médica (p. 36/39), a 

Requerente foi constatada com incapacidade parcial e permanente, com 

possibilidade de tratamento da moléstia. Para melhor entendimento das 

conclusões exaradas no laudo apresentado, colaciona-se trecho da 

perícia realizada, destacando-se os quesitos 3, 4, e 4.1, com suas 

respectivas respostas: “3. A incapacidade para o trabalho é parcial 

(impede o exercício da atividade habitual da (o) segurada (o), sem risco de 

vida ou agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual 

possa sobreviver ou é total (para toda e qualquer atividade que possa 

garantir a sua subsistência)? Fundamente. R – É total. Pelo exame clínico 

com alterações importantes no joelho esquerdo. Necessita de tratamento 

adequado (fisioterapia). 4. A incapacidade para o trabalho é permanente 

(definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de 

recuperação)? Fundamente. R – É temporária. Com tratamento adequado 

pode recuperar sua capacidade laborativa. 4.1. Em sendo temporária, qual 

o prazo estimado pelo perito para que o (a) periciando (a) seja submetido 

(a) a uma nova avaliação médica acerca da sua capacidade laborativa? 

Fundamente. R – Durante 6 meses.” Não obstante a alagada gravidade 

das lesões que acometem a Requerente, tem-se que a perita não 

descartou de todo a hipótese de tratamento e de seu consequente retorno 

ao trabalho. Nesse ponto, diante da possibilidade, mesmo que remota, de 

tratamento médico, reabilitação profissional e reinserção da segurada ao 

mercado de trabalho, tem-se que o interesse coletivo, aqui representado 

pela Autarquia Ré, sobrepõe-se aos desejos pessoais da Requerente. 

Portanto, ausente o requisito de incapacidade total e permanente para o 

trabalho, e com a possibilidade de tratamento e consequente reabilitação 

profissional constatada na perícia, não há que se falar em direito à 

aposentadoria por invalidez, devendo ser indeferido o pedido da 

Requerente. Do Auxílio-Doença Como se sabe, o auxílio-doença, nos 

termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, é concedido 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. Os requisitos para a 

concessão do benefício auxílio-doença são: a) a qualidade de segurado; 

b) a carência, quando exigida, e; c) a incapacidade para o trabalho por 

mais de 15 (quinze) dias. Quanto à qualidade de segurado, resta 

comprovada pelos documentos juntados aos autos pela Requerente. No 

tocante à carência exigida, tem-se igual comprovação pelos documentos 

constantes nos autos. No que se refere à incapacidade laborativa, 

conforme já amplamente demonstrado no tópico anterior, que analisou o 

pedido de aposentadoria por invalidez, a Requerente foi constatado com 

incapacidade laborativa total e temporária. Assim, fica evidente estarem 

devidamente preenchidos os requisitos exigidos pela lei para a concessão 

do benefício do auxílio-doença, conforme já apontado pela jurisprudência: 

“Reconhecida incapacidade parcial e temporária, devido o auxílio-doença a 

contar da data da cessação administrativa indevida do benefício (em 

30.06.2007), descontados eventuais valores pagos a título de benefício 

por incapacidade, sob pena de enriquecimento ilícito.” (TRF 01ª R.; AC 

0005585-83.2006.4.01.3807; MG; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Cleberson José Rocha) Dessa forma, considerando que foram 

preenchidos os requisitos legais, de rigor a procedência do pedido inicial 

de implementação do benefício de auxílio-doença. Decido. Isso posto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido pela Requerente para 

condenar o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, a partir da 

cessação do benefício de auxílio-doença, em 28 de dezembro de 2017. 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, de imediato, o benefício previdenciário de auxílio-doença, com 

renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, não podendo ser 

inferior a um salário mínimo. Oficie-se ao posto do INSS em Cuiabá/MT, por 

meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta sentença, 

acompanhada dos seguintes documentos da parte Autora: CPF, Carteira 

de Identidade e, também com o seu endereço, como recomendado no 

Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. CONDENO, por fim, o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, e 

da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 

496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo Verde/MT, 14 de 

setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001700-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

DIEGO FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

 

Autos nº 1001700-28.2018.8.11.0051 Indenizatória Despacho. Vistos etc. 

Do que se infere dos autos, o Requerente, ao que parece empregado 

merecedor de remuneração de R$ 440,00, teria contratado serviço de 

transporte aéreo para São Paulo, a fim de que lá tentasse seu visto de 

entrada nos Estados Unidos. Assim, desse contexto, não parece idônea a 

alegação de que o Requerente teria apenas aquele salário de R$ 440,00, 

sabidamente insuficiente a viagem de tal natureza. Bem ao contrário, o 

pedido de visto de entrada nos EUA parece revelar a existência de 

condições suficientes para o pagamento das custas processuais. 

Consequentemente, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que comprove o atendimento aos requisitos para a 

concessão do benefício da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000981-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN AGROPECUARIA (REQUERIDO)

glaucia albuquerque brasil (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000981-46.2018.8.11.0051 Habilitação de Crédito Despacho. 

Vistos etc. Nos termos da Resolução 03/2018 do Tribunal Pleno do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os procedimentos 
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incidentais a ação que tramitar fisicamente não serão distribuídos ao PJe. 

Diferentemente, tais incidentes deverão tramitar na mesma forma em que 

tramita a ação principal. Assim, DETERMINO o cancelamento da 

distribuição, dando-se baixa no Sistema PJe, para posterior redistribuição 

pelo Sistema Apolo. Nos novos autos, INTIMEM-SE os Recuperandos e, 

depois, a Sra. Administradora Judicial para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre o pedido de habilitação feito pelo Credor. 

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.: 117873 Nr: 92-46.2017.811.0051

 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: Fabio Campos Arruda Soliani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Albertine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 94-26.2017.811.0051 - 117873

Espécie: Resolução de Contrato

Data e horário:17 de setembro de 2018, às 16:20 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença dos Procuradores das 

Partes.

O ilustre Procurador do Requerente desistiu da ação, ao que não se opôs 

o Requerido.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de 

resolução contratual na qual o Requerente, em audiência, desistiu da 

ação, sem ônus para qualquer das Partes, ao que não se opôs o 

Requerido. É o relato do necessário. Tratando-se de direitos disponíveis, 

HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, declarando 

extinto o feito sem resolução do mérito. Sem custas pendentes, em função 

do acordo. Sem honorários, tal como ajustado pelas Partes. Publicada em 

audiência, saem os presentes intimados. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Demércio Luiz Gueno

Advogado Ricardo Alexandre Viana

Advogado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111810 Nr: 3266-97.2016.811.0051

 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: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em a apresentação, pelo Requerente, de fatos novos que 

supostamente teriam agravado o seu quadro de saúde, bem como o 

silêncio do Requerido quanto a tais alegações, DETERMINO a produção de 

novo exame pericial.Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com 

a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya 

Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente 

de compromisso, devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua 

Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT.CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no 

caso de aceitação do encargo, os honorários periciais foram desde já 

arbitrados no valor de R$ 350,00, nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal.Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca.INTIMEM-SE as Partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário. Esgotado o aludido prazo de quinze dias, e tendo em vista que 

ambas as Partes já apresentaram seus quesitos, INTIME-SE a Perita 

nomeada.O exame deverá ser feito no prazo máximo de 40 (quarenta) 

dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução.Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 18 de setembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142217 Nr: 1378-25.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo Bernard

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1378-25.2018.811.0051 - 142217

Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual o Requerente desistiu da 

ação.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

Sem prejuízo, PROCEDA-SE a baixa da restrição que recaiu sob o veículo 

do Requerido.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 18 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127985 Nr: 4744-09.2017.811.0051

 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: BCV Incorporadora de Imóveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deime dos Santos Koaski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

requerente para INTIMAÇÃO acerca da audiência a ser realizada pelo 

CEJUSC no dia 08/11/2018 às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78370 Nr: 3235-82.2013.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Makoto Kanekiyo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138209 Nr: 9893-83.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Campo 

Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9893-83.2017.811.0051 – 138209.

Cumprimento de sentença

Despacho.

Vistos etc.

Diante do teor da certidão de p. 182, OFICIE-SE à empresa fornecedora 

Global Medicamentos Importação, por meio do endereço eletrônico 

aline.luiza@fastmedicamentos.com.br, para que, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas envie a medicação solicitada ou para que, no mesmo prazo, 

devolva o montante transferido, conforme guia emitida, sob pena de 

bloqueio judicial, e de se incidirem as penas cabíveis à desobediência.

Decorrido o prazo sem manifestação da referida empresa, VOLTEM-ME os 

autos conclusos.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140308 Nr: 515-69.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Baldo Gaspar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocele Lis Kirschner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 515-69.2018.811.0051 - 140308

Espécie: Embargos

Data e horário:17 de setembro de 2018, às 16:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença do Embargante e dos 

Procuradores das Partes.

As Partes compuseram amigavelmente a lide nos seguintes termos: a) o 

Embargante pagará o valor de R$ 18.000,00, mediante transferência em 

conta corrente, até o dia 21 de setembro de 2018; b) os Embargados 

informarão a conta corrente a receber a transferência até o dia 20 de 

setembro; c) Os Embargados se comprometem a restituir o cheque no 

prazo de 15 (quinze) dias; d) As Partes acertam a extinção da execução 

principal; e) Cada Parte se responsabilizará pelo pagamento dos 

honorários de seu Procurador; f) Não caberá a restituição das custas já 

adiantadas; g) As Partes desistem do prazo recursal.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de 

embargos à execução na qual as Partes, em audiência, compuseram 

amigavelmente a lide. É o relato do necessário. Decido. HOMOLOGO o 

ajuste celebrado pelas Partes, dando ao feito resolução de mérito. Custas 

e honorários como ajustados. JUNTE-SE cópia do presente termo na 

execução apensa. Publicada em audiência, saem os Presentes intimados. 

Certificado o trânsito, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito Gabriel Lorenzatto

Advogado

João Paulo Baldo Gaspar

Embargante Valdir Ariones Pimpinati Junior

Advogado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110374 Nr: 2583-60.2016.811.0051

 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: José Antônio Farias, Sônia Maria Kai Farias, Farias e 

Farias Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mareuza Sinzais dos Santos, Otacilio José dos 

Santos - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Emilio Bartolomei - 

OAB:12306/MT, Sandra Roberta Montanher Brescovici - OAB:7366 

MT

 TERMO DE AUDIÊNCIANúmero dos Autos: 2583-60.2016.811.0051 - 

110374Espécie:CobrançaData e horário:17 de setembro de 2018, às 17:55 

horas (MT)OCORRÊNCIASAberta a audiência foi constatada a presença 

das Partes e de seus Advogados.Foi informado que, nos termos do art. 

367, § 5º, do Novo Código de Processo Civil, os depoimentos coletados em 

audiência seriam documentados por sistema audiovisual e que os arquivos 

digitais correspondentes poderiam ser acessados no endereço 

https://forumcv.info/110374.DELIBERAÇÕESO MM. Juiz proferiu o seguinte 

despacho: “Vistos etc. AGUARDEM-SE a resposta da diligência solicitada 

à Comarca de Barra do Garças/MT e, também, o retorno das cartas 

precatórias expedidas para a oitiva das Testemunhas residentes em 

outras Comarcas. Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem suas alegações finais. 

Cumpra-se”. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.André Barbosa Guanaes 

SimõesJuiz de DireitoJosé Antônio FariasRequerenteDaiane Cristina 

Fernandes CaetanoAdvogadaSandinara PelicioliAdvogadaMareuza Sinzais 

dos SantosRequeridaMariana Calvo Caruccio A. de BelloAdvogadaMari 

Anne Freitas TeixeiraAdvogadaPaolla Cardoso de LimaAdvogada Os 

depoimentos gravados nesta audiência podem ser acessados pelo link 

informado acima e, também, por este QR Code.Nesta última hipótese, utilize 

aplicativo apropriado para a leitura do QR Code para ser direcionado 

automaticamente à pasta dos vídeos.Em ambos os casos, os arquivos 

referentes a ações sigilosas só podem ser acessados mediante uso da 

senha informada neste termo.Não sendo possível o acesso pelo link ou 

pelo QR Code, solicite informações ao Gabinete da 1ª Vara de Campo 

Verde/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88058 Nr: 198-76.2015.811.0051

 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: José Umberto Ferreira Vilela

 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:

 Isso Posto, JULGO parcialmente procedente a presente impugnação à 

execução para determinar a exclusão dos valores já recebidos 

anteriormente. Por consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelo Exequente à p. 160.Por consequência, DETERMINO seja expedido 

ofício requisitório de pagamento de pequeno valor ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.Realizado o pagamento, ARQUIVE-SE com 

as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 18 de setembro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6555 Nr: 911-71.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos Denti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Mariani, Hilton Feitor dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Maria Aparecida Frazão Zunta - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, para manifestar-se acerca 

da correspondência devolvida, tendo em vista que a mesma foi enviada no 

endereço informado pelo juizo e pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18025 Nr: 35-77.2007.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonidas Barbosa cunha

 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, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30590 Nr: 698-21.2010.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Nassabki Reisi - 

OAB:9311

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129811 Nr: 5638-82.2017.811.0051

 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: Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Cadore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Autos n° 5638-82.2017.811.0051 - 129811

Cobrança

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança na qual as Partes, depois de sentenciado o 

feito, celebraram acordo.

Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do ajuste 

firmado pelas Partes.

Isso posto, HOMOLOGO o ajuste firmado pelas Partes, dando ao feito 

resolução de mérito, na forma do art. 487, III, b, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações de estilo.

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

Às providências.

Campo Verde-MT, 19 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85699 Nr: 4052-15.2014.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odelto Denicoló

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz Neumann & Neumann Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4052-15.2014.811.0051 – 85699

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Requerente, o feito já mereceu conversão com 

constituição do título executivo, inclusive já se encontra em fase de 

cumprimento de sentença, de jeito que não há que se falar em revelia.

Assim, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis do 

Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na forma 

do art. 921, III, do NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional em cinco anos, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, do NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 11598 Nr: 1119-84.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367-MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dulio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, tendo em vista o lapso temporal decorrido, sob pena 

de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29847 Nr: 3895-18.2009.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Rodrigues Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, 

José Luis Blaszak - OAB:10778 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13046 Nr: 2521-06.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Têxtil Condor Cotton Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aloísio da Rosa Haas - 

OAB:9038/MT, Estela Maris Pivetta - OAB:6722/MT, NÍCIA DA ROSA 

HAAS - OAB:42.782/RS, Nícia da Rosa Haas - OAB:5947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Campo Verde-MT a fim de que seja designada 

data para tentativa de realização de audiência de conciliação entre as 

partes, a pedido da exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18163 Nr: 166-52.2007.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Alves de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13308 Nr: 2779-16.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, 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.: 34566 Nr: 1105-90.2011.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A CEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alailson Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18473-A/MT, José Martins - OAB:84.314/SP, Moisés Batista de 

Souza - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Eliel Alves de Souza - OAB:7.397, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3.610/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 05(cinco)dias, indicar o nº de uma 

Conta Corrente e CPF, a fim de proceder ao levantamento dos valores 

depositados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22679 Nr: 658-10.2008.811.0051

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ariodanta de Oliveira Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shekinah Assessoria Empresarial S.C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Saquetti - 

OAB:10.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83845 Nr: 3172-23.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene de Oliveira Satelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olme Ivo Bellandi, Roseni Bellandi, Vilmar 

Bellandi, Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT, Paulo Romas Godinho - OAB:18.206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Fernando Bellandi - OAB:25.271/O, Marcus Vinicius 

Gregório Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809, Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B

 CERTIFICO E DOU FÉ, que tendo em vista que o procurador Fernando 

Bellandi da parte requerida Vilmar Bellandi não estava cadastrado nos 

autos, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação juntado aos autos, conforme 

artigo 1.010, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103714 Nr: 624-54.2016.811.0051

 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: DEUSDETH FERNANDES DA SILVA

 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:

 Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido pelo 

Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, em 01 de 

fevereiro de 2015.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, de imediato, o benefício previdenciário de 

auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, 

não podendo ser inferior a um salário mínimo.Oficie-se ao posto do INSS 

em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia 

desta sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte 

Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como 

recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. 

CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 

3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 1 de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110368 Nr: 2577-53.2016.811.0051

 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: JURACI PINHEIRO DOS SANTOS

 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:

 Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido pela 
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Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, em 29 de 

março de 2016.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, de imediato, o benefício previdenciário de 

auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, 

não podendo ser inferior a um salário mínimo.Oficie-se ao posto do INSS 

em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia 

desta sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte 

Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como 

recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. 

CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 

3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 1 de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001708-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY (ADVOGADO(A))

CASSIA ANDRADE GONZAGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUIZ GUERO

 

Autos nº 1001708-05.2018.8.11.0051 Previdenciário Sentença. Vistos etc. 

Cassia Andrade Gonzaga, devidamente qualificado, ajuizou a presente 

ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

igualmente qualificado. Feita a perícia, a Requerente foi constatada com 

incapacidade laborativa total e temporária (p. 36/39). O Requerido 

apresentou contestação (p. 71/76). Verificando se tratar de suposta 

incapacidade laborativa oriunda de acidente de trabalho, o Juízo da 6ª 

Vara do Juizado Especial Federal declinou competência para uma das 

Varas Cíveis da Comarca de Campo Verde – MT (p. 78/81). É o relato do 

necessário. Fundamento. Inicialmente, cumpre esclarecer quanto ao 

aproveitamento doa atos, inclusive a instrução do feito, já praticados pelo 

Juízo que declinou a competência. Dessa forma, verifica-se que o feito já 

se encontra apto à prolação de sentença, não necessitando de qualquer 

outra providência pelo Juízo. Da Aposentadoria por Invalidez Como se 

sabe, a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 

8.213/91, é concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. Os requisitos para 

a concessão do benefício aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade 

de segurado; b) a carência, quando exigida, e; c) a incapacidade para o 

trabalho. Para a obtenção do aludido benefício, cumpre ao interessado 

demonstrar sua incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 18, I, 

‘a’ c/c art. 39, I e art. 42 da Lei n. 8.213/91), além de cumprir com período 

de carência, que para a aposentadoria por invalidez perfaz o total de doze 

contribuições mensais, conforme estabelecido pelo art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91. Conforme vemos em análise à perícia médica (p. 36/39), a 

Requerente foi constatada com incapacidade parcial e permanente, com 

possibilidade de tratamento da moléstia. Para melhor entendimento das 

conclusões exaradas no laudo apresentado, colaciona-se trecho da 

perícia realizada, destacando-se os quesitos 3, 4, e 4.1, com suas 

respectivas respostas: “3. A incapacidade para o trabalho é parcial 

(impede o exercício da atividade habitual da (o) segurada (o), sem risco de 

vida ou agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual 

possa sobreviver ou é total (para toda e qualquer atividade que possa 

garantir a sua subsistência)? Fundamente. R – É total. Pelo exame clínico 

com alterações importantes no joelho esquerdo. Necessita de tratamento 

adequado (fisioterapia). 4. A incapacidade para o trabalho é permanente 

(definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de 

recuperação)? Fundamente. R – É temporária. Com tratamento adequado 

pode recuperar sua capacidade laborativa. 4.1. Em sendo temporária, qual 

o prazo estimado pelo perito para que o (a) periciando (a) seja submetido 

(a) a uma nova avaliação médica acerca da sua capacidade laborativa? 

Fundamente. R – Durante 6 meses.” Não obstante a alagada gravidade 

das lesões que acometem a Requerente, tem-se que a perita não 

descartou de todo a hipótese de tratamento e de seu consequente retorno 

ao trabalho. Nesse ponto, diante da possibilidade, mesmo que remota, de 

tratamento médico, reabilitação profissional e reinserção da segurada ao 

mercado de trabalho, tem-se que o interesse coletivo, aqui representado 

pela Autarquia Ré, sobrepõe-se aos desejos pessoais da Requerente. 

Portanto, ausente o requisito de incapacidade total e permanente para o 

trabalho, e com a possibilidade de tratamento e consequente reabilitação 

profissional constatada na perícia, não há que se falar em direito à 

aposentadoria por invalidez, devendo ser indeferido o pedido da 

Requerente. Do Auxílio-Doença Como se sabe, o auxílio-doença, nos 

termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, é concedido 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. Os requisitos para a 

concessão do benefício auxílio-doença são: a) a qualidade de segurado; 

b) a carência, quando exigida, e; c) a incapacidade para o trabalho por 

mais de 15 (quinze) dias. Quanto à qualidade de segurado, resta 

comprovada pelos documentos juntados aos autos pela Requerente. No 

tocante à carência exigida, tem-se igual comprovação pelos documentos 

constantes nos autos. No que se refere à incapacidade laborativa, 

conforme já amplamente demonstrado no tópico anterior, que analisou o 

pedido de aposentadoria por invalidez, a Requerente foi constatado com 

incapacidade laborativa total e temporária. Assim, fica evidente estarem 

devidamente preenchidos os requisitos exigidos pela lei para a concessão 

do benefício do auxílio-doença, conforme já apontado pela jurisprudência: 

“Reconhecida incapacidade parcial e temporária, devido o auxílio-doença a 

contar da data da cessação administrativa indevida do benefício (em 

30.06.2007), descontados eventuais valores pagos a título de benefício 

por incapacidade, sob pena de enriquecimento ilícito.” (TRF 01ª R.; AC 

0005585-83.2006.4.01.3807; MG; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Cleberson José Rocha) Dessa forma, considerando que foram 

preenchidos os requisitos legais, de rigor a procedência do pedido inicial 

de implementação do benefício de auxílio-doença. Decido. Isso posto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido pela Requerente para 

condenar o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, a partir da 

cessação do benefício de auxílio-doença, em 28 de dezembro de 2017. 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, de imediato, o benefício previdenciário de auxílio-doença, com 

renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, não podendo ser 

inferior a um salário mínimo. Oficie-se ao posto do INSS em Cuiabá/MT, por 

meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta sentença, 

acompanhada dos seguintes documentos da parte Autora: CPF, Carteira 

de Identidade e, também com o seu endereço, como recomendado no 

Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. CONDENO, por fim, o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, e 

da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 

496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo Verde/MT, 14 de 

setembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001519-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME (AUTOR(A))

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Nos termos do art. 135, I, do CPC, DECLARO-ME 

suspeito para o processamento e julgamento da demanda. Assim, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Substituto, com as devidas homenagens. 
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Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 20 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129751 Nr: 5596-33.2017.811.0051

 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: Maria Pereira Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação do requerido, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86209 Nr: 4224-54.2014.811.0051

 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: Vergílio Pereira Winkler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

CUIABÁ LTDA, General Motors do Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Rivelli - OAB:19023 - A, 

Reinaldo Américo Ortigara - OAB:9552/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 4224-54.2014.811.0051 - 86209

Espécie: Indenização

Data e horário:17 de setembro de 2018, às 17:20 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença do Requerente e dos 

Procuradores das Partes.

As Partes compuseram amigavelmente a lide nos seguintes termos: a) A 

Requerida General Motors do Brasil Ltda. efetuará o pagamento de R$ 

7.000,00 pelos danos morais e materiais sofridos pelo Requerente no 

prazo de 25 (vinte e cinco dias úteis); b) O valor será depositado na conta 

corrente 27.759-2, da agência 0680-7, do Banco do Brasil, de titularidade 

do Procurador do Requerente, CPF 779.158.870-68; c) Feito o depósito, o 

Requerente dá quitação plena e integral em relação aos pedidos feitos na 

inicial; d) Em caso de mora, incidirá multa de 10% do valor do acordo; e) 

Cada Parte se responsabilizará pelos honorários de seus Procuradores.

A Requerida GM pediu que toda intimação seja feita em nome do 

Advogado Fábio Rivelli, OAB/PR 68.861 e OAB/SP 297.608.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação 

redibitória na qual as Partes, em audiência, compuseram amigavelmente a 

lide. É o relato do necessário. HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas 

Partes, dando à lide resolução do mérito. Sem custas, dada a transação. 

Sem honorários, em face do acordo. Publicada em audiência, saem os 

Presentes intimados. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Vergílio Pereira Winkler

Requerente Alexandro Panosso

Advogado

Isabella Fernanda de Oliveira Santos

Preposta da Requerida Gramarca Tainá Miranda de Alcântara

Advogada

Kátia Fernandes Rodrigues de Mattos

Preposta da Requerida Gabriel Lorenzatto

Advogado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87880 Nr: 125-07.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Maria Dartora do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embrasystem Tecnologia em Sistema, 

Importação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danila Alves Frederiche - 

OAB:196.885-E/SP, Sandra Alves do Nascimento - OAB:336.572/SP

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da constrição judicial efetivada 

através do sistema RENAJUD, juntada na Ref. 58, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81310 Nr: 1381-19.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Rosangela da Rosa Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Bezerra de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (JUPIARA), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação do executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 101142 Nr: 4478-90.2015.811.0051

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irio Berté Júnior e Busatto Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Stephanie de Oliveira Freitas - OAB:20.669/MT, 

Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC), conforme cópia do extrato do Bacenjud 

juntado na Ref. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95735 Nr: 2625-46.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irisvan Alves de Matos, Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Galvão Serra e 

Jurgielewicz - OAB:16.815/MS, Bruno Terence Romero R. G. Dias - 

OAB:9.381/MS, Julio Sergio Greguer Fernandes - OAB:11.540/MS

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da 

execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32868 Nr: 2987-24.2010.811.0051
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anglo American Fosfatos Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Ciciliato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorivaldo Fernandes 

Stringheta - OAB:3517-B/MT

 INTIMO as partes cientificando-as da juntada do Ofício de folha 296 

oriundo do processo 0019208-29.2010.8.26.0451/01 da Comarca de 

ASSIS - SP o qual informa que fora designadas datas para realização de 

leilão do imóvel penhorado nestes autos, sendo a primeira praça em 

22/10/2018 às 11:00 hs e segunda praça em 19/11/2018 às 11:00 hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 10618 Nr: 152-39.2005.811.0051

 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: Narcizo Rodrigues de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3691/MT

 Processo nº 2005/33 – (Cód. 10618).

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

De início, quanto aos honorários convencionais, além da juntada de 

contrato ao processo, exige-se a inexistência de litígio entre o outorgante 

e o advogado, ou entre este e o novo profissional.

 De inteira pertinência ao tema versado, colaciona-se o seguinte julgado 

proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

DEFERIMENTO. INSCRIÇÃO NA OAB SUSPENSA PREVENTIVAMENTE. 

REVOGAÇÃO DO MANDATO. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal consagra entendimento 

segundo o qual a reserva dos honorários contratuais em favor dos 

patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de 

serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento 

ou precatório, desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado. 

(STJ AgRg no REsp 1568919/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016).

Desse modo, DETERMINO a intimação pessoal do exequente para se 

manifestar sobre o pedido de fls. 275/276, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consignando-se que o silêncio será interpretado como anuência o pleito.

Sem prejuízo, EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores 

depositados às fls. 273, acerca de honorários sucumbenciais, em nome 

do procurador da parte exequente.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde-MT, 09 de maio de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308 Nr: 8-17.1995.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Vanderléia Aguiar - 

OAB:4417/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NOEL FERREIRA DE ALMEIDA, Filiação: 

João Ferreira de Almeida e Teresinha Celestino de Jesus, brasileiro(a), 

natural de Jaciara-MT, solteiro(a), vaqueiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO do réu acima qualificado, ATUALMENTE EM 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, dos termos da r. sentença de pronúncia 

proferida nos autos..

Sentença: Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia, para PRONUNCIAR NOEL FERREIRA DE ALMEIDA, vulgo 

“Pantanal”, brasileiro, solteiro, natural de Jaciara/MT., filho de João Ferreira 

de Almeida e de Terezinha Celestino de Jesus, atualmente em lugar incerto 

e não sabido, como incurso nas sanções do artigo cento e vinte e um 

(121), parágrafo segundo (§2º), inciso segundo (II), do Código 

PenalObservo que o acusado encontra-se em lugar incerto e não sabido, 

o que obstacularizará o curso do processo, posto que há necessidade de 

sua intimação pessoal da sentença de pronúncia (art. 414 do CPP). Há, 

pois, motivos para se determinar o recolhimento do pronunciado, a bem da 

ordem pública e da aplicação da lei penal, sendo certo inclusive que já há 

prisão preventiva decretada. Determino que seja revigorado o mandado de 

prisão, com encaminhamento de cópia às Autoridades Policiais desta 

Comarca, bem como à Delegacia Especializada em Capturas do Estado de 

Mato Grosso, solicitando apoio no cumprimento. Transitada em julgado, 

abra-se vista ao nobre representante do Ministério Público, para fins do 

art. 416 do Código de Processo Penal Brasileiro.P. R.I.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, BRUNO MATHEUS 

FERNANDES GOMES, digitei.

Campo Verde, 03 de agosto de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98372 Nr: 3549-57.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, Cpf: 

02397421097, Rg: 001610347, Filiação: Terezinha Santos Lima e 

Francisco Ferreira Lima, data de nascimento: 08/11/1986, brasileiro(a), 

natural de Ponta Pora-MS, casado(a), pintor, Telefone (66)99690-7258. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO também do apenado para comprovar o 

pagamento da pena de multa, no prazo de 30(trinta) días, a contar da 

expiração do prazo deste edital.

Sentença: Autos n° 3549-57.2015.811.0051 (98372) Executivo de Pena 

Sentença. Vistos etc. O Recuperando SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, 

representado pela douta Defensoria Pública Estadual, pretende a 

concessão do benefício do indulto, constante do Decreto 8.940/2016. O 

Ministério Público não se opôs ao deferimento do pedido, bem como pugna 

para que sejam adotadas as medidas estabelecidas na CNGC, quanto a 

pena de multa imposta. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É a 

síntese do necessário. Fundamento. Uma breve análise dos autos, 

consoante cálculo de p. ref. 35, já é suficiente para demonstrar que o 

Reeducando, na condição de réu primário, cumpriu mais da 1/4 de sua 

reprimenda, nos termos do artigo 3º, inciso I, do Decreto 8.940/2016, 

satisfazendo, portanto, o requisito objetivo referente ao lapso temporal. No 

que concerne ao requisito subjetivo de mérito, vislumbra-se que não há 

qualquer notícia de aplicação de sansão durante o período de prova, por 

falta disciplinar de natureza grave prevista na LEP, restando satisfeito o 

requisito do artigo 5º do referido Decreto. Decido. Assim sendo, DEFIRO o 

pedido formulado em razão do preenchimento, pelo Recuperando 

SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, qualificado nos autos, dos requisitos 

previstos no Decreto 8.380/2014, declarando, em razão do indulto coletivo 

ora reconhecido, a EXTINÇÃO da pena privativa de liberdade, nos termos 

do artigo 192 da LEP e 107, inc. II do Código Penal, c.c. o artigo 3º, inciso I, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 319 de 569



do Decreto 8.940/2016. Quanto a pena de multa, determino a intimação do 

apenado para comprovar seu pagamento, no prazo de 30 (trinta) días. 

Decorrido o prazo in albis, determino a remessa das cópias necessárias 

extraídas dos autos à Procuradoria Geral do Estado, para proceder com a 

execução fiscal, nos termos do art. 1.599 da CNGC, uma vez que a pena 

de multa passou a ser considerada como dívida ativa, a teor do artigo 51 

do Código Penal. Intime-se o Recuperando. Cientifiquem-se as partes. 

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, feitas 

as anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Página 1 Campo Verde/MT, 16 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 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, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 19 de setembro de 2018

Leandro Castro Pini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

MARCOS HENRIQUE PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/11/2018 ás 10:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-96.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETINO PEREIRA (REQUERENTE)

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

MG FARMACIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA NOGUEIRA BARBOSA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/11/2018 ás 13:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-19.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON REINOLDO SCHENKEL (REQUERENTE)

ROSANGELA MARIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

LIVIA CAROLINA SOARES ARANTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-19.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON REINOLDO SCHENKEL (REQUERENTE)

ROSANGELA MARIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

LIVIA CAROLINA SOARES ARANTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000310-91.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

MARIANA CAETANO BERNARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-64.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

GENI DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S.A (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-37.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

MARIA CELIA GONCALVES PENA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/11/2018 ás 14:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001778-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

ELANE MEDRADA DOS SANTOS (INTERESSADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/11/2018 ás: 15:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA NERES NOVAIS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/11/2018 ás 13:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

SIDINEI APARECIDO PIRES (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/11/2018 ás 15:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001784-29.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES (INTERESSADO)

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/11/2018 ás 16h00 , na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY TIAGO DA GAMA CHAVES (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/11/2018 ás 13:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001786-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

LUZINETE MATOS DA COSTA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/11/2018 ás 16:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-51.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/11/2018 ás 14:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001787-81.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/11/2018 ás 14:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-42.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Vanessa Graia (REQUERIDO)

LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000074-42.2016.811.0051 Polo Ativo: ROSINEIDE DE OLIVEIRA Polo 

Passivo: VANESSA GRAIA Vistos e examinados. Dispenso o relatório, 

como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por ROSINEIDE DE OLIVEIRA contra VANESSA 

GRAIA objetivando indenização por danos morais em face de ofensa a 

sua honra. Devidamente citada o Reclamado apresentou defesa nos 

autos, afirmando serem inexistente os danos morais em face da ausência 

de provas, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito Findada a 

instrução, extrai-se do termo de audiência que pelas partes foram 

dispensados o depoimento pessoal de ambas, posteriormente foram 

ouvidas duas testemunha do Autor. Por outro lado, pelo Reclamado não foi 

arrolado nenhuma testemunha, vindo os autos concluso. Insurge a Autora 

em sua peça inicial que na data de 03.10.2015 atendeu a Requerida no 

consultório onde exerce a função de secretaria, ocasião em que, ao 

informar a Ré sobre ausência de vaga ara realização da consulta, esta de 

forma ríspida alterou-se, fazendo escândalo no consultório e 

posteriormente difamou e injuriou a autora via rede social denominada de 

“Facebook”. Em defesa apresentada pela Ré, esta afirma serem 

inexistentes os danos morais e que somente fez um comentário na rede 

social denominada de “Facebook” sem ao menos cogitar o nome da autora, 

requerendo a improcedência da ação. Apesar de sedutores os 

argumentos da reclamada, esta não trouxe aos autos ou demonstrou em 

audiência de instrução nenhuma prova que corroborasse com suas 
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alegações, principalmente no que tange ao comentário e maus tratos a 

autora na data de 03.10.2015. Extrai-se da documentação acoplada a 

inicial e da testemunha, a Srª Maria da Penha Rosa Florentino, devidamente 

compromissada e advertida nos termos legais em sua oitiva, declarou que, 

“...na época entrou no face quando os fatos que aconteceu no consultório 

e informa que sempre foi bem tratada e quando precisei sempre fui 

atendida; minha filha é paciente da Dra Glaucia e trata sua filha a 08 anos 

e que nesse período nunca foi maltratada; comentei no face e falei que 

sempre fui bem tratada e não tinha nada a reclamar do consultório e 

sempre fui bem atendida com hora marcada...”. Neste passo, a 

testemunha, a Srª Dra. Glaucia dos Santos Bortolon, devidamente 

compromissada e advertida nos termos legais em sua oitiva, declarou que, 

“...estou sabendo que a Vanessa foi no consultório marcar uma consulta 

no fina do expediente era tarde e no máximo que eu conseguia fazer era 

atender no outro dia; porque não era meu horário de atendimento; tomou 

conhecimento sobre o facebook e que saiu dando risada da funcionaria; 

em relação a secretaria esta tinha desrespeitado ela”. Diante da Oitiva das 

Testemunhas da parte Autora, verifica-se que guarda relação com os 

fatos coadunados na inicial, portanto, assiste razão a Autora em seu pleito 

inicial. Deste modo, a reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar ausência de danos morais, não esclarecendo de forma alguma os 

fatos imputados a este em relação à ofensa desnecessária e vexatória. 

Todavia, foi oportunizada a Ré produzir prova testemunhal em audiência, o 

qual não apresentou nenhuma testemunha na forma do artigo 34 da Lei 

9.099/95, restando comprovado pela oitiva da testemunha arrolada pela 

Autora, bem como a oitiva da testemunha, juntamente com provas 

documentais acopladas a inicial, a conduta ilícita do Requerido. No caso 

em apreço, entendo que a ofensa desnecessária na frente de outras 

pessoas bem como a veiculação de frases difamadoras em redes sociais, 

ofende a honra subjetiva da Autora, que é secretária do consultório onde 

se demonstrou que jamais ocorreu fatos desabonadores a esta Assim, tal 

atitude resta conceituada como a manifestação de conceito ou de 

pensamento, que representa ultraje, menosprezo ou insulto a outrem. 

Porta-se de maneira reprovável a conduta da Ré, ocasionando a 

responsabilidade pelos danos decorrente a quem pratica condutas 

ofensivas à honra de alguém, causando-lhe humilhação, diminuição em 

sua personalidade e sofrimento grave, ou seja, um injusto desnecessário 

referida conduta da Ré. Nesta senda, entendo que a parte ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, em virtude de provas produzidas em 

audiência pela Autora. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, CPC, sendo que ao Réu foi oportunizada o exercício 

de sua defesa e tentativa de conciliação por meio de audiências realizada 

nos autos a luz da Lei 9.099/95, conforme consta no termo de conciliação 

(id 1851808) e termo de instrução (id 4956058) a Ré sempre demonstrou 

que não possuía o interesse de se retratar ou conciliar com a Autora. 

Dessa forma a parte reclamada deve ser responsabilizada pelo ato ilícito 

praticado, pois de forma arbitraria e imoral, causou a Autora prejuízos 

morais a sua honra e personalidade, conforme determina o artigo 5º, X da 

Constituição Federal de 1988. Portanto, a responsabilidade do dano 

causado pelo Réu à parte autora é medida que se impõe. II – Dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. 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, em virtude das ofensas geradas por meio da 

ofensa e difamação feita pela Ré, comprovado pela testemunha arrolada 

pela Autora, demonstrando que a Reclamada atingiu ofensivamente a 

índole da Autora, causando-lhe prejuízos de ordem moral. Neste sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 0068966-44.2014.811.0001 

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Jairo Mioto 

Recorrido: Renata Fernandes Alves EMENTA RECURSO INOMINADO. 

DIZERES OFENSIVOS À HONRA. PROVA TESTEMUNHAL QUE 

CORROBORA OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Causa dano moral indenizável o endereçamento de palavras 

ofensivas à honra. Prova testemunhal que corroborou os fatos 

constitutivos do direito autoral. Indenização por danos morais fixada em R$ 

7.000,00 (sete mil reais) que não comporta reparos, pois o valor atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante permite o art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Transcrevo excertos da respeitável sentença: “(...) Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RENATA FERNANDES 

ALVES em desfavor de JAIRO MIOTO. Nota-se que a parte reclamada foi 

regularmente intimada, não comparecendo à audiência de instrução, 

tornando-se, dessa forma, revel. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Novo Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que ?a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)?. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Alega a parte autora o que segue: ?(...)o Requerido aproximou-se 

dela dizendo que a mesma era ?LINDINHA, BONITINHA E GOSTOSINHA?, e 

não contente, diante do silêncio da Requerente às suas investidas, de 

forma grosseira e petulante repetiu por mais 03 (três) vezes os 

atrevimentos. Diante da renitência e recalcitrância do Requerido, 

notadamente quanto à persistência do assédio, a Requerente pediu 

educadamente que o Requerido parasse com aquele inconveniente, 

sobretudo por já estar constrangida, e assim solicitou que o demandado 

saísse do local. Entretanto, em razão das tentativas amistosas resultarem 

infrutíferas, a autora acionou a segurança do prédio, com o que o 

Requerido iniciou suas agressões verbais, desta vez de baixíssimo calão, 

como: ?BABACA, IMBECIL E IDIOTA?, sendo proferidas na presença de 

diversos funcionários e colegas da Requerente, que mesmo na sala ao 

lado ouviram todas as agressões. Por fim, o réu ainda tentou intimidar a 

vítima do assédio e das agressões, declarando que a mesma não sabia 

com quem estava lindando, dizendo-lhe ainda que ?VAMOS VER QUEM 

VAI SAIR PRIMEIRO DO LOCAL?, deixando a entender que trata-se de uma 

pessoa influente. Os fatos supramencionados foram efetivamente 

relatados pela Requerente a autoridade policial competente, conforme 

consta no Boletim de Ocorrência nº 2014.257213, que segue anexo à 

presente defesa. Aliás, em virtude desse boletim de ocorrências, fora 

instaurado procedimento criminal nº 5200-28.2014.811.0062, código 

105308, que tramitou perante o Juizado Especial Criminal Unificado da 

Comarca de Cuiabá-MT, onde ocorreu a primeira audiência de conciliação 

no dia 17/10/2014, oportunidade em que o Requerido reconheceu em parte 

os fatos narrados no Boletim de Ocorrência mencionado, e pasmem, 

ratificou que se dirigiu à autora como sendo ?MENINA DE MERDA?, 

expressão que fora inclusive dita durante a realização daquela audiência 

conciliatória.? Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 
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artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em que pese às 

alegações apresentadas pela reclamada em contestação, restou 

comprovado através do termo de audiência criminal juntado aos autos, que 

o Requerido ratificou que se dirigiu à autora como sendo ?MENINA DE 

MERDA?, expressão que fora inclusive dita durante a realização daquela 

audiência conciliatória. Sem nenhuma dúvida, as palavras mencionadas e 

com autoria confessada pelo reclamado, causaram danos à autora, que 

foi submetida a constrangimentos diante de todos os seus colegas de 

trabalho. Essas premissas forçam reconhecer a procedência dos pedidos. 

Ademais, sobre o referido tema, tem decidido os tribunais: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Autor, advogado, alegou ter sido 

chamado pela ré de "pilantra" e "advogadozinho de porta de cadeia" em 

ambiente público, e na presença de terceiros. Danos morais. Ocorrência. 

A ré não negou os fatos, apenas sua ilicitude ou o potencial danoso das 

palavras. As expressões verbalizadas têm significados pejorativos e, sem 

dúvidas, ofendem a dignidade, o decoro e a imagem profissional de 

qualquer pessoa. As manifestações foram dirigidas propositalmente a 

terceiros, portanto é possível concluir que a ré teve efetiva intenção de 

lesar o autor. Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença 

reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 

02150284520058260100 SP 0215028-45.2005.8.26.0100, Relator: Ana 

Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 08/05/2014, 6ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2014) RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA. Alegação de existência de 

ação penal pendente de julgamento em que são apurados os mesmos 

fatos que embasam a demanda. Desnecessidade de suspensão do 

processo. Preliminar rejeitada. O direito à honra é protegido de forma 

ampla no ordenamento jurídico, de modo que é assegurada a 

responsabilidade por danos decorrentes de sua violação, ainda que a 

ofensa atinja apenas a figura que cada um tem de si. Expressões como 

"ladrão", "pilantra" e "sacana",utilizadas com relação à atuação 

profissional do autor, no exercício da advocacia, maculam a dignidade, o 

decoro e a imagem profissional. Danos morais caracterizados. Redução 

do valor da indenização para R$15.000,00. Recurso parcialmente provido. 

(TJ-SP - APL: 22074120098260168 SP 0002207-41.2009.8.26.0168, 

Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 11/10/2012, 4ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2012) Portanto, os fatos são 

incontroversos e a ação impende ser julgada procedente sendo 

desnecessário efetuar maiores fundamentações. A inteligência do artigo 

6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que ?O juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

Lei e às exigências do bem comum.? Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). A 

jurisprudência é neste sentido: ?O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece?. (JTA 

121/391 ? apud,Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante a título de danos 

morais, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento ? 16/09/2014 - e correção monetária a partir desta data (súmula 

362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. (...) Em que pese o requerido alegar nulidade das declarações 

constantes no termo de audiência criminal, uma vez que estava 

desacompanhado de advogado, verifico que a testemunha trazida pela 

requerente confirmou as informações trazidas na inicial. Deste modo, a 

míngua de elementos capazes de infirmar os fatos narrados na inicial, não 

comporta reparos a sentença prolatada. Pelo exposto, nego provimento ao 

recurso. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, atualizados 

na data de pagamento. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de 

Direito/Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

689664420148110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

02/08/2016, Publicado no DJE 02/08/2016). 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 à gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, a verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Determino que a parte reclamada se 

retrate no rede social denominada “FACEBOOK” no prazo de 05 dias da 

intimação da presente decisão, sob pena de multa que fixo no valor em 

R$100,00; 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, 25 de maio 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 
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Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-71.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

BRUNA ROBERTA MACHADO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido 

por ordem do(a) MM. CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMÔES Dados do 

processo: Processo: 1000570-71.2016.8.11.0051; Valor causa: R$ 

430.78; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL Partes do processo: REQUERENTE: BRUNA ROBERTA MACHADO 

PEREIRA DE OLIVEIRA - Endereço: Rua 14, nº 425, Recanto dos Pássaros, 

Campo Verde/MT, CEP: 78840-000. REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. FINALIDADE: INTIMAÇÃO da REQUERENTE acima 

qualificada para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das custas judiciais, no valor de R$ 505,12 (quinhentos e 

cinco reais e doze centavos), nos termos dos autos acima identificados, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

CAMPO VERDE, 20 de setembro de 2018. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA 

JESUS Analista Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - 

TELEFONE: (66) 34192233

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001784-29.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES (INTERESSADO)

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1001784-29.2018.8.11.0051; Valor causa: 

$10,000.00 ; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: [FORNECIMENTO DE ÁGUA] 

REQUERENTE: BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES REQUERIDO: AGUAS 

DE CAMPO VERDE S.A. Endereço: Avenida Florianópolis, 392, Centro, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Senhor(a): Representante das 

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. Procedo a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de PARTE REQUERIDA, nos termos do processo identificado, 

por todo o conteúdo da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) 

como parte integrante desta carta, bem como sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 06/11/2018 

ás 16h00min , na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS:1)- O não comparecimento às audiências 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 2)- Comparecendo a parte 

promovida (ré), e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3)- O promovido deverá oferecer contestação, escrita ou 

oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir 

da referida audiência, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 salários mínimos, a presença de advogado. 4)- Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5MB cada. Peças que acompanham a 

presente Carta: Petição Inicial Campo Verde 20 de setembro de 2018 

Atenciosamente, MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de Secretaria 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM 

CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192233

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000355-93.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DORACIO MENDES (ADVOGADO(A))

MARCELO DORACIO MENDES (ADVOGADO(A))

VERCIDINO CECATTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SUELEN GONCALVES DE SOUZA

 

Vistos. Considerando a decisão proferida na ADPF 165/DF perante o STF 

na qual entabulado acordo para a voluntária adesão de poupadores no 

prazo de 24 (vinte e quatro) meses, suspendo o feito pelo prazo 

estipulado pelo STF. Deve a autora, caso queira aderir ao acordo, 

i n f o r m a r - s e  n o s  m e i o s  p r ó p r i o s 

(https://www.pagamentodapoupanca.com.br). Ao arquivo provisório pelo 

prazo da suspensão. Relego a apreciação do pedido de isenção de 

custas para posterior manifestação. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64477 Nr: 3551-25.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMB, GKDS

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

de Mato Grosso - OAB:, RAFAEL RODRIGUES PEREIRA CARDOSO - 

OAB:125702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fl. 37 dos autos, mediante as condições nele 

estabelecidas. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial.Sem custas e honorários, diante da gratuidade da justiça 

que ora defiro. Intimem-se e após, independente de novas deliberações, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.Notifique-se o 

Ministério Público.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48788 Nr: 1042-92.2015.811.0029

 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: José Carlos Ferrari

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte do recurso da apelação, nos termos do despacho de fls. 

207.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes
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 Cod. Proc.: 29019 Nr: 524-10.2012.811.0029

 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: Viviane Maria Favreto Tomm, Cláudio Alberto Tomm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Alvorada Ltda, Edi Luiz Bagetti, 

Ildo José Krupp, Cláudio Alberto Tomm, Alice Natsue Oguido Tomm, Egon 

Eldir Ruppel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SCHAFER QUEIROZ 

- OAB:18671-O, Sérgio Donizeti Nunes - OAB:2420-B/MT

 Vistos.

Acolho os petitórios de fls. 478/480 e 481.

Intime-se A agropecuária Alvorada para que providencie o pagamento das 

despesas periciais em juízo (fls. 479/verso), em 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27197 Nr: 1066-62.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto do Xingú - Sicrédi Alto 

Xingú

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILTO SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos.

Com a informação de cumprimento da obrigação, arquive-se os autos em 

definitivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27572 Nr: 1441-63.2011.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILTO SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito do Alto do Xingú - 

Sicrédi Alto Xingú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Tambani 

Rodrigues - OAB:13986-B/MT

 Vistos.

Com o adimplemento no feito principal, o presente feito perdeu o objeto.

Arquive-se, em definitivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000363-70.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY DE SOUSA LEMES (REQUERENTE)

FELLIPE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DIVINA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SUELEN GONCALVES DE SOUZA

 

Vistos. Trata-se de Ação de Interdição, formulada por Divina Lemes da 

Silva, requerendo a interdição e curatela de sua filha Francielly de Souza 

Lemes. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Considerando os fatos 

alegados, bem como os documentos acostados aos autos, concernentes 

ao estado de saúde da interditanda e a real necessidade de ampará-la 

material e socialmente, antecipo parcialmente os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial. Assim, nomeio desde logo curadora provisória 

da interditanda a Sr.ª Divina Lemes da Silva, ficando autorizada, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários a gerir e administrar os 

bens da Interditanda Francielly de Souza Lemes, ficando a curadora 

nomeada fiel depositário de quaisquer valores eventualmente recebidos e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do NCPC. Lavre-se 

Termo de Curatela Provisória, devendo constar do termo que é 

terminantemente vedada a alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes à interditanda, 

salvo com autorização judicial. Cite-se a Interditanda para comparecer à 

audiência de seu interrogatório, que designo para o dia 23 de outubro de 

2018, às 13h45min (horário oficial do MT), cientificando-o de que poderá, 

querendo, impugnar o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, contado da 

referida audiência, bem como lhe é facultado constituir advogado. Ciência 

ao Ministério Público. Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59726 Nr: 856-98.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino José Cottica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Jessé Candini - OAB:8036

 Vistos,

 1. Defiro o pleito ministerial de fls. 28, uma vez que o réu não está 

cumprindo às condições que lhes foram impostas em audiência de fls. 

18/18vº.

2. Posto isto, intime-se pessoalmente o réu para que apresente justificativa 

sobre o descumprimento das condições impostas sob pena de revogação 

do benefício e prosseguimento do feito.

3. Intime-se. Cumpra-se.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68862 Nr: 2888-42.2018.811.0029

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia de Canarana-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERTTON CEZARIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 9. Destarte, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade 

da segregação cautelar do acusado, e em conformidade com o parecer 

ministerial, não havendo qualquer modificação fática no caso desde a data 

da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, Julgo Improcedente 

o pleito de revogação da prisão preventiva formulado às fls. 22/29, pelo 

que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi 

sobejadamente fundamentado na decisão que decretou a segregação 

cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) 

cautelar(es) diversa(s) da prisão.10. Intime-se. Ciência ao Ministério 

Público e a Defesa.11. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 17519 Nr: 740-10.2008.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSE JUNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:9.741 MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Em atenção a determinação da Correirção 2018, certifico que, a parte 

Exequente tomou ciência da r. decisão, fls. 445, em 28/03/2016, quando 

realizou carga dos autos, devolvendo-os a esta Secretaria em 12/04/2016, 

e até a presente data não comprovou nos autos o pagamento integral dos 

honorários periciais(ítem 2 - decisão, fls. 445). Assim sendo, procedo a 

intimação da Parte Exequente para que no prazo de 48(quarenta e oito) 

horas, comprove nos autos o pagamento do honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41122 Nr: 2430-35.2012.811.0029

 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 Schnorrenberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Lauro Schnorrenberger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lídia Alves de Souza - 

OAB:14.932/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção a determinação da Correição 2018, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, 

a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na pessoa de seu Procurador Ana 

Lídia Alves de Souza, para que se manifeste, no prazo legal, 

manifeste-se, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 4221 Nr: 299-73.2001.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Codesga - Companhia de Desenvolvimento Garapú, 

Jose Everaldo Barbiero, José Nogueira Gonçalves, Jose Francisco dos 

Santos, Clezio Daniel Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luiz Ranzi, ANTONIO HASS, 

CLAUDINEY ANTÔNIO DE MATHIAS HASS,, RUDINEY DE MATIAS HAAS, 

Arley Júnior de Matias Hass, Espólio de Terezinha de Mathias Hass, ILDO 

TIRLONI, Sidney Luiz de Matias Haas, Sirley Mariaza de Matias Tirloni, Heidi 

Suzanni Heckmann Bove, Dorival Martins Becker, Santina Becker, 

Germana Sabina Hass, Ana Claudia Silva Hass, Fábio Romero Bove

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio César Alves Fonseca 

Peixoto - OAB:19.840, Edson Rocha - OAB:3669-A, Erico Rafael 

Fleury de Campos Curado - OAB:11.211/GO, Fabiana Fleury Curado 

- OAB:27.000/GO, José Henrique Xavier Alves - OAB:22.120/GO, 

Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT, RODINEI SAIKI ALVES 

FERREIRA - OAB:OAB/GO 25.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 Vistos.

 Contra a decisão de fls. 1.300/1.301, o embargante Clézio Daniel 

Gonçalves apresentou interpôs de instrumento, com cópia juntada às fls. 

1.363/1.371.

Em análise ao pedido liminar, a segunda instância determinou a suspensão 

do mandado de imissão na posse.

É o relatório. Decido.

 Em análise a questão decidida, concluo que não devem ser modificadas 

às razões do recurso, de forma que mantenho a decisão de fl. 

1.300/1.301.

Diante da situação extrema de coação no curso do processo, considero o 

pedido apresentado à fl. 1530 e destituo o perito Eloy Antônio Bordignon 

Serafin.

Por considerar que a demarcação do imóvel rural já fora realizada, deixo 

de nomear novo perito para o acompanhamento da imissão de posse, 

sendo necessário, tão somente, reforço policial.

 Ademais, determino a intimação da parte agravada, por intermédio do 

respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar 

contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC.

A fim de oportunizar o contraditório, intimem-se as partes, para 

manifestarem acerca do pedido de fls. 1.557/1.562.

Por fim, certifique-se a secretaria quanto à intimação de Clézio aniel 

Gonçalves, acerca do despacho de fl. 1.107.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-56.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO CORTINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JOAO MINUZZI (REQUERIDO)

LAURO ANTONIO BRUN (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010261-56.2016.8.11.0029. REQUERENTE: DIONISIO CORTINA 

REQUERIDO: FLAVIO JOAO MINUZZI Vistos, etc. OFICIE-SE à Caixa 

Econômica Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, PROMOVA o 

bloqueio de eventual quantia depositada em nome da parte executada a 

título de FGTS/PIS, até o montante executado, e a sua transferência para a 

conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Em seguida, 

INTIME-SE a parte executada da penhora, consignando o prazo de 10 

(dez) dias para manifestação. Caso a parte executada não apresente 

irresignação e uma vez transferido o valor para a conta única, EXPEÇA-SE 

alvará para o levantamento do valor em favor da parte exequente. Após, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar o 

que entender de direito. E caso, não seja localizado valor depositado a 

título de FGTS/PIS, voltem-me conclusos os autos para deliberações. 

Intime-se. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 28 de agosto de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-97.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

WELDER CRISTIAN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Considerando o disposto no Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018, as decisões que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. Deste modo, intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, à 

expedição do alvará eletrônico requerido pela parte autora. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 31 de julho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito 

Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-74.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON ANTONIO FERREIRA (ADVOGADO(A))

EDNO MIGUEL SANTANA AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO J. COLOMBO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000020-74.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. A matéria de 

fato controvertida nos autos foi exaustivamente demonstrada, sendo 

percorridos todos os atos processuais, culminando com a realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Compulsando os autos verifico que 

conforme termo de audiência de conciliação a reclamada compareceu ao 

ato, todavia não apresentou contestação no prazo determinado, seguindo 

a inteligência da Súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia 

se impõe: SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim sendo, restando incontroverso os fatos e documentos da exordial, 

confessado, portanto pela reclamada a matéria fática, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. A parte reclamante busca indenização por 

danos morais, por ter supostamente sido atingida em seus direitos da 

personalidade, por preposto da ré com gestos e palavras, v.g.: “Você não 

vai pagar não seu negro? ”, “Aqui quem manda sou eu! ”, “Vagabundo! ”, 

ao utilizar sanitário público da rodoviária da cidade sem contribuir 

espontaneamente, com a taxa para utilização do banheiro. Afirma, ainda o 

autor que era totalmente desconhecido por ele a necessidade de efetuar 

pagamento para utilização do respectivo sanitário. Para que fique 

caracterizada a responsabilidade civil da ré necessária ao dever de 

indenizar, necessário se faz a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo 
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de causalidade entre o comportamento do agente caracterizado como ato 

ilícito e o resultado danoso, conforme se depreende do art. 927, do Código 

Civil: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. 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. 187. 

Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes. Para se configurar a responsabilidade de 

indenizar, portanto, se faz a ocorrência e a prova do ato ilícito, culposo ou 

doloso, do dano e do nexo causal, sendo que na falta de qualquer um 

deles não há que se falar em obrigação de indenizar. No caso, não estão 

presentes tais requisitos, sendo que a parte autora não se desincumbiu do 

ônus da prova. Conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Ensina José 

Frederico Marques: "Como os fatos aduzidos pelo autor são os elementos 

constitutivos do pedido que deduziu em juízo, cabe-lhe o ônus de provar 

esses fatos para que sua pretensão seja acolhida e julgada procedente. 

Quanto ao réu, os fatos que lhe incumbe provar são os que forem 

invocados como impeditivos, modificativos ou extintivos do pedido do 

autor." ("Instituições de Direito Processual Civil", Campinas: Millennium, 

2000, p. 342). Pois bem, os fatos narrados na inicial não ficaram 

demonstrados, sendo que o autor não se desincumbiu do ônus da prova 

quanto à conduta ilícita imputada ao funcionário do réu, assim 

caracterizada pelo suposto excesso praticado ao repreender o autor que 

intentava ingressar no local público e pelo suposto prejuízo à sua 

integridade moral em razão das ofensas verbais supostamente lançadas 

de forma direta pelo réu contra o autor. A propósito verifica-se que o autor 

não registrou ocorrência policial, logo inexiste ação penal. Também não 

trouxe o reclamante provas testemunhais. In casu, não ficou minimamente 

provado que existiram as agressões verbais como postas pelo 

reclamante. Portanto, cabia ao autor fazer prova dos fatos constitutivos 

do seu direito e demonstrar a conduta ilícita do funcionário do réu, 

caracterizada pelo suposto excesso cometido e os prejuízos decorrentes 

da referida conduta, tal como narrada na inicial e deste ônus efetivamente 

não se desincumbiu, ficando no cômodo terreno das alegações genéricas, 

pois sequer trouxe aos autos o suposto agressor, evidenciando-se que 

não há que se falar em responsabilidade civil, no caso. Pelo exposto, com 

amparo no artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente a pretensão 

formulada na inicial. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 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, 25 de 

agosto de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-76.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA FERNANDA SCHWINGEL (REQUERENTE)

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

Reclamação nº 1000091-76.2018.8.11.0029 Visto. Relatório dispensado 

pelo art.38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais, com pedido liminar, que restou por concedida, proposta pelo 

Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de manutenção 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito de débito quitado. A relação 

de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos 

da Lei nº 8.078/90. Pois bem. No caso em comento, imperioso registrar que 

havia efetivamente débito a dar ensejo a negativação. Compulsando os 

autos, observo que o Reclamante se encontrava inadimplente junto a 

Reclamada, quanto a taxa de uma ementa de histórico escolar retirada no 

ano de 2013, com solicitação feita em 03.12.2013, sendo que procedeu 

com o pagamento somente em 16.02.2018, no valor de R$ 26,82 (vinte e 

seis reais e oitenta e dois centavos). Nota-se que a inclusão fora 

realizada em 13/05/2016, momento em que não havia sido constatado o 

pagamento do débito, portanto devida a negativação. Ainda que a parte 

Reclamante tenha alegado desconhecimento da necessidade de 

pagamento do valor da taxa, decorreu a negativação de comprovada 

inadimplência do devedor, a qual perdurou por aproximadamente 05 

(cinco) anos, logo não configura dano moral indenizável a demora 

razoável para a exclusão como a apresentada nos autos. Tratando-se de 

débito tão antigo não pode a parte autora exigir a imediata exclusão. 

Ressalto que a manutenção da negativação permaneceu por apenas 

poucos dias, conforme documentação apresentada nos autos, e ainda a 

época da propositura da ação já tinha a parte Reclamada retirado a 

inscrição dos órgãos de restrição ao crédito. Nesse sentido: 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PAGAMENTO DÉBITOS EM ATRASO. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO 

EM ATRASO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR POR TEMPO 

RAZOÁVEL PARA SUA REGULARIZAÇÃO. DANO MORAL INDEVIDO. A 

meu ver, não se mostra razoável a concessão do dano moral a quem deu 

causa à restrição de seu nome, em virtude de atraso no pagamento de 

serviço contratado, em virtude de permanência da restrição por tempo 

razoável para sua regularização. (TJ-RO - RI: 10012256820138220010 RO 

1001225-68.2013.822.0010, Relator: Juiz Marcos Alberto Oldakowski, 

Data de Julgamento: 17/03/2014, Turma Recursal - Ji-Paraná, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 20/03/2014.). Pelo 

exposto, com amparo no artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente a 

pretensão formulada na inicial. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 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, 25 de 

agosto de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-24.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRIU DE OLIVEIRA CHAVES (REQUERENTE)

GUILHERME LEITE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Reclamação nº 8010138-24.2017.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada 

apresentou contestação no prazo legal. Decido. A matéria de fato 

controvertida nos autos foi exaustivamente demonstrada, sendo 

percorridos todos os atos processuais, culminando com a realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Mérito: A parte reclamante busca 

indenização por danos morais, por defeituosa prestação de serviços. 

Afirma que, no mês de março de 2017, foi surpreendido com interrupção 

no fornecimento de energia elétrica, sem prévio aviso. Relata que estava 

em viagem com a família e ao chegar a casa deparou-se com alimentos 

deteriorados, devido a suspensão de energia ocorrida, enquanto não 

havia habitantes na UC. Em contestação a parte reclamada alega que não 

cometeu ato ilícito e que não estão presentes os requisitos necessários ao 

dever de indenizar. Afirma que não há registro de interrupção no 

fornecimento de energia, de encontro com a narrativa inicial. Pois muito 

bem. Prefacialmente, cumpre esclarecer que a concessionária de serviços 

alega que não houve interrupção de energia, mas sequer apresentou 

histórico de contas pagas e ficha de ordens de serviço. Não há nos autos 

nenhuma prova documental apresentada pela ré. Assim, por 

consequência, incumbe à concessionária de energia o ônus da prova 

quanto a comprovação de legitimidade da interrupção no fornecimento de 

energia, que tenha sido ocasionado por falta de contraprestação devida. 

Por outro lado, se desincumbiu o consumidor/autor do ônus que lhe 

incumbe o artigo 373, I do CPC. Isso porque, o consumidor trouxe aos 

autos as faturas anteriores a data da suspensão que atestam a 

regularidade dos pagamentos, inexistindo débitos em atraso. O 

fornecimento de energia suspenso, estando a reclamante adimplente com 

as contraprestações devidas, lhe causou um prejuízo de ordem moral. A 
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concessionária de serviço público agiu ilicitamente, não havendo 

justificativa na negativa de fornecimento dos serviços como narrada nos 

autos. A energia é, na atualidade, um bem essencial à população, 

constituindo-se serviço público indispensável subordinado ao princípio da 

continuidade de sua prestação, pelo que se torna impossível a sua 

interrupção como apresentada aos autos. O artigo 22 do Código de 

Defesa do Consumidor aplica-se às empresas concessionárias de serviço 

público. Ademais, a responsabilidade pela prestação dos serviços é 

objetiva e independe de culpa para emergir o dever de indenizar, nos 

moldes da teoria do risco da atividade. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe, in verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. E, todos os fatos elencados pelo autor convergem 

para a procedência da demanda, pois é evidente a verossimilhança das 

narrativas, o que restou confirmado pelo depoimento pessoal do autor 

colhido em Audiência de Instrução e Julgamento e da testemunha Angela 

Fidelis Rodrigues, conforme gravação em áudio acostada aos autos, o que 

passo a descrever: “Ao chegar de viagem deparou-se com UC sem 

energia e mau cheiro devido aos alimentos que se deterioram pela falta de 

refrigeração, inutilizado, inclusive o eletrodoméstico durante longo período 

de tempo. Sua residência estava cheia de bichos e larvas. Precisou 

enterrar os dejetos, e isso causou muito transtornos a todos os habitantes 

da UC. Confirma que não havia nenhuma fatura sem pagamento. Procurou 

a concessionária de energia elétrica para religação e foi atendido no 

mesmo dia. Não sabe informar quantos dias já estava a UC sem energia, 

mas foi o suficiente para causar muito desconforto. A testemunha Angela 

confirmou o episódio como narrado na inicial.” Portanto, a interrupção 

como posta nos autos foi indevida. Ao contrário do que sustenta a 

reclamada, está sem amparo legal e é imprescindível o reconhecimento do 

pedido autoral de dano moral, que devem ser compensados a parte 

Autora. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do 

mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade, já 

que agiu a ré, ainda que sem culpa grave, mas, sendo responsável 

objetivamente deve compensar os danos imateriais sofridos pelo 

consumidor, diante de quebra de confiança na prestação de serviços 

considerados essenciais. Restou claro nos autos que a situação causou 

angústia e sofrimento na parte autora, afetando o seu bem-estar 

psicológico. Comprovado o dano, o prejuízo e o nexo causal, há o dever 

de reparar. No tocante ao valor da indenização, deve-se levar em conta o 

caráter sancionatório e inibitório da condenação, mas sem levar-se ao 

enriquecimento indevido de quem o pleiteia motivo pelo qual o valor 

arbitrado não deve ultrapassar os limites do razoável, diante do que o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o montante arbitrado. Pelo exposto, 

com amparo no artigo 487, inciso I do CPC, julgo procedente a pretensão 

formulada na inicial, para: a) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a 

título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Após o trânsito em julgado, a 

requerida deverá ser intimada, através de seu advogado, 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) sobre o valor da obrigação. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 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, 25 de agosto de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-59.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000118-59.2018.8.11.0029 Vistos, etc. Dispenso o 

Relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9099/95. Decido Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Mérito Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte Requerente pretende 

ver a parte Requerida condenada e judicialmente compelida ao pagamento 

de indenização por danos morais, por indevido encaminhamento e 

manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e registros de 

inadimplentes. Alega desconhecer os débitos junto a Ré, nada justificando 

o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte Requerida 

afirma que o débito existe, decorrendo de legítima contratação e que o 

encaminhamento dos dados cadastrais da parte Requerente aos 

cadastros de consumidores inadimplentes configura exercício regular de 

direito, diante da inadimplência da parte Autora. Se aplica a presente lide o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. A controvérsia da presente demanda 

reside na origem do débito que ensejou a negativação. A parte Requerente 

nega, em sua demanda a existência de relação jurídica com a parte 

Requerida; portanto, era ônus desta a prova da efetiva contratação que 

originou o débito inscrito em cadastro de inadimplentes em observância 

aos arts. 6º, VIII, CDC e 373, II, CPC, do que se desincumbiu nos autos. 

Nesse momento observo que consta nos dados cadastrais junto à 

Requerida que o endereço residencial atribuído à parte Requerente é 

idêntico ao que encontro no comprovante apresentado pela parte autora, 

pois é seu endereço no qual recebeu faturas e utilizou dos serviços 

prestados pela Requerida, durante certo período de tempo. A partir disso 

ficou comprovado que, de fato, a parte Autora manteve relação jurídica 

com a fornecedora de serviços, rescindida por inadimplência. Há ainda 

registro de contas pagas do mês de abril até dezembro de 2016, que 

corroboram a utilização dos serviços pela requerente, restando 

inadimplentes a partir do dezembro de 2016. Logo, é clarividente a relação 

contratual, que a parte adquiriu e utilizou os serviços da Requerida assim 

como é fato que as faturas foram geradas no endereço da parte 

Requerente. Por fim, verifico que o cadastro contém dados confidenciais 

que somente poderiam ser fornecidos pela Requerente. A inscrição em 

cadastro de restrição ao crédito ocorreu em virtude de ter a parte Autora 

cessado os pagamentos junto à Requerida. Portanto, o conjunto probatório 

contido nos autos permite concluir pela efetiva disponibilização dos 

serviços fornecidos pela parte Requerida, bem como pela regularidade 

não apenas do débito, mas também da inscrição ora discutida. Esta ação 

configura sim, verdadeira aventura jurídica onde a parte Requerente 

pretende ser premiada com a condenação da parte Requerida em danos 

morais, caracterizando esta ação verdadeira má-fé da Requerente. 

Destaco que a imprudência da parte Requerente é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte Requerida. Os autos evidenciam que a conduta da parte Requerida 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte Requerente, não quitou o débito aberto com a parte 

Requerida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

Requerente aos cadastros nos órgãos de restrição ao crédito. Isto posto, 

por todo o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos formulados na 

exordial. Condeno a parte Requerente, como litigante de má-fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento), sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da parte Requerida. Após o trânsito em 

julgado, a parte Requerente deverá ser intimada, 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) sobre o 

valor da obrigação. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. 

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 
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seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 26 de 

agosto de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-59.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000118-59.2018.8.11.0029 Vistos, etc. Dispenso o 

Relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9099/95. Decido Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Mérito Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte Requerente pretende 

ver a parte Requerida condenada e judicialmente compelida ao pagamento 

de indenização por danos morais, por indevido encaminhamento e 

manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e registros de 

inadimplentes. Alega desconhecer os débitos junto a Ré, nada justificando 

o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte Requerida 

afirma que o débito existe, decorrendo de legítima contratação e que o 

encaminhamento dos dados cadastrais da parte Requerente aos 

cadastros de consumidores inadimplentes configura exercício regular de 

direito, diante da inadimplência da parte Autora. Se aplica a presente lide o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. A controvérsia da presente demanda 

reside na origem do débito que ensejou a negativação. A parte Requerente 

nega, em sua demanda a existência de relação jurídica com a parte 

Requerida; portanto, era ônus desta a prova da efetiva contratação que 

originou o débito inscrito em cadastro de inadimplentes em observância 

aos arts. 6º, VIII, CDC e 373, II, CPC, do que se desincumbiu nos autos. 

Nesse momento observo que consta nos dados cadastrais junto à 

Requerida que o endereço residencial atribuído à parte Requerente é 

idêntico ao que encontro no comprovante apresentado pela parte autora, 

pois é seu endereço no qual recebeu faturas e utilizou dos serviços 

prestados pela Requerida, durante certo período de tempo. A partir disso 

ficou comprovado que, de fato, a parte Autora manteve relação jurídica 

com a fornecedora de serviços, rescindida por inadimplência. Há ainda 

registro de contas pagas do mês de abril até dezembro de 2016, que 

corroboram a utilização dos serviços pela requerente, restando 

inadimplentes a partir do dezembro de 2016. Logo, é clarividente a relação 

contratual, que a parte adquiriu e utilizou os serviços da Requerida assim 

como é fato que as faturas foram geradas no endereço da parte 

Requerente. Por fim, verifico que o cadastro contém dados confidenciais 

que somente poderiam ser fornecidos pela Requerente. A inscrição em 

cadastro de restrição ao crédito ocorreu em virtude de ter a parte Autora 

cessado os pagamentos junto à Requerida. Portanto, o conjunto probatório 

contido nos autos permite concluir pela efetiva disponibilização dos 

serviços fornecidos pela parte Requerida, bem como pela regularidade 

não apenas do débito, mas também da inscrição ora discutida. Esta ação 

configura sim, verdadeira aventura jurídica onde a parte Requerente 

pretende ser premiada com a condenação da parte Requerida em danos 

morais, caracterizando esta ação verdadeira má-fé da Requerente. 

Destaco que a imprudência da parte Requerente é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte Requerida. Os autos evidenciam que a conduta da parte Requerida 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte Requerente, não quitou o débito aberto com a parte 

Requerida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

Requerente aos cadastros nos órgãos de restrição ao crédito. Isto posto, 

por todo o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos formulados na 

exordial. Condeno a parte Requerente, como litigante de má-fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento), sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da parte Requerida. Após o trânsito em 

julgado, a parte Requerente deverá ser intimada, 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) sobre o 

valor da obrigação. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. 

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, 26 de 

agosto de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-46.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA ELIENE DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000093-46.2018.8.11.0029 Visto. Dispenso o Relatório, nos 

moldes do art. 38 da Lei 9099/95. DECIDO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. MÉRITO A parte reclamante 

pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente compelida ao 

pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros de inadimplentes. Alega que jamais contratou com a parte 

reclamada, nada justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol 

de consumidores inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, a 

parte reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legítima 

contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, posto 

que os documentos anexados (CONTRATO), devidamente assinado pela 

parte reclamante, cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, é idêntica às 

lançadas na procuração, e documentos pessoais, cujos valores não 

foram adimplidos, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF da 

parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SPC. Isto posto, por todo o exposto, resolvo 

o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo 

improcedente os pedidos formulados na exordial, acolho o pedido 

contraposto para condenar a parte Autora ao pagamento do valor de R$ 

134,65 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos), 

corrigido monetariamente, com base no INCP –Lei nº 6.899/81 e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos a partir do inadimplemento, em 

17/02/2015. Condeno a parte reclamante, como litigante de má-fé (art. 80, 

II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo que fixo em 20% (vinte por cento) do 

valor da causa, art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício 

dos procuradores da reclamada. Após o trânsito em julgado, a parte 

reclamante deverá ser intimada, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 
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sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. 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, 26 de agosto de 2018. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-46.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA ELIENE DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000093-46.2018.8.11.0029 Visto. Dispenso o Relatório, nos 

moldes do art. 38 da Lei 9099/95. DECIDO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. MÉRITO A parte reclamante 

pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente compelida ao 

pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros de inadimplentes. Alega que jamais contratou com a parte 

reclamada, nada justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol 

de consumidores inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, a 

parte reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legítima 

contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, posto 

que os documentos anexados (CONTRATO), devidamente assinado pela 

parte reclamante, cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, é idêntica às 

lançadas na procuração, e documentos pessoais, cujos valores não 

foram adimplidos, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF da 

parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SPC. Isto posto, por todo o exposto, resolvo 

o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo 

improcedente os pedidos formulados na exordial, acolho o pedido 

contraposto para condenar a parte Autora ao pagamento do valor de R$ 

134,65 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos), 

corrigido monetariamente, com base no INCP –Lei nº 6.899/81 e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos a partir do inadimplemento, em 

17/02/2015. Condeno a parte reclamante, como litigante de má-fé (art. 80, 

II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo que fixo em 20% (vinte por cento) do 

valor da causa, art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício 

dos procuradores da reclamada. Após o trânsito em julgado, a parte 

reclamante deverá ser intimada, 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) sobre o valor da obrigação. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. 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, 26 de agosto de 2018. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000082-51.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BONFIM LIMA DORTA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Canarana (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000082-51.2017.8.11.0029. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, BONFIM LIMA DORTA REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Vista 

dos autos ao Ministério Público para que requeira o que entender de 

direito. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 17 de setembro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-45.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

31ª CIRETRAN DE CANARANA-MT (REQUERIDO)

THIAGO FRANCA CABRAL (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000009-45.2018.8.11.0029 Dispensado o relatório em face 

do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. PRELIMINAR DA 

ILEGITIMIDADE Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual 

a parte autora relata que foi indevidamente e inscrita em órgãos de 

restrição ao crédito por dívida já paga. Porém, compulsando os autos, não 

há nenhum documento ou prova produzida que conduza a 

responsabilidade dos ora requeridos, aos fatos que lhe são imputados. 

Assim, necessário se faz o reconhecimento da ILEGITIMIDADE DE PARTE 

PASSIVA. Compete ao Juiz, ao analisar os autos, verificar se estão 

presentes as condições da ação. Ausente uma delas, ocorre o fenômeno 

da carência da ação (Art. 485, VI do Código de Processo Civil,). A 

carência da ação tem como consequência a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Cumpre destacar que, sendo a legitimidade das 

partes, um dos pressupostos processuais (art. 485, VI, do CPC), 

constitui-se em matéria de ordem pública, que pode e deve ser conhecida 

ex officio, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos exatos termos do 

artigo art. 485, § 3º, do CPC. Isso posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro nos artigos 485, VI do Código 

de Processo Civil. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, 

na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão 

do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

P.R.I. 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, 

25 de agosto de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000893-89.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Valéria Grecco Teixeira (ADVOGADO(A))

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA ALTOS DA CHAPADA LTDA - ME (REQUERIDO)
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IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça Nos 

termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante, ficando ciente de 

que ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC). 

Chapada dos Guimarães/MT, 20 de setembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000870-46.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILMA ALMEIDA ROCHA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça Nos 

termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de 

pagamento das custas iniciais, bem como providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante, ficando ciente de 

que ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC). 

Chapada dos Guimarães/MT, 20 de setembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000867-91.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINA BORGES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça Nos 

termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de 

constatação, devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de 

Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após 

o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante, ficando ciente 

de que ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).. 

Chapada dos Guimarães/MT, 20 de setembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000514-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

MAURO DIONISIO MOURA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU (REQUERENTE)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Intimação para manifestação Nos termos da legislação 

vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, 

abro vista dos autos à parte autora para manifestação, no prazo legal, 

acerca da correspondência que postou a carta de citação do requerido 

constando "desconhecido", devendo informar o endereço atualizado nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000179-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (ADVOGADO(A))

BANCO TRIANGULO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES (EXECUTADO)

ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

MANOEL ANTONIO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO Intimação para manifestação Nos termos da legislação 

vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, 

abro vista dos autos à parte exequente para manifestação, no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000644-41.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA (ADVOGADO(A))

SINAGROCAMPOVERDE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANICE ESTER WESZ BIRCK (REQUERIDO)

JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, 

conforme impulsionamento anterior, ficando ciente de que ficando inerte 

por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será devolvida, 

independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39634 Nr: 2149-31.2011.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio de Barros Salek - 

OAB:83652/SP

 Vistos, etc. Em decisão proferida em 15 de maio de 2017, o Juízo 

entendeu pela existência da materialidade e indícios suficientes de autoria 

e, por conseguinte, PRONUNCIOU o acusado submetendo-o a Julgamento 

pelo e. Tribunal do Júri desta Comarca (fls.140/142).O réu foi devidamente 

intimado acerca da Pronúncia, conforme certidão de fl. 143.À fl. 146, a 

decisão de pronúncia transitou em julgado conforme certificado nos autos 

e as partes foram intimadas na forma do art. 422 do CPP.Eis o 

relatório.I.Considerando o disposto no art. 453 do CPP, designo a Sessão 

Plenária para o dia 9/05/2019, às 9h00 (MT).II.Intimem-se os réus e as 

testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado, a data, horário e 

local da sessão plenária.III.Intime-se o advogado dos réus via DJE.IV.Defiro 

o pedido de juntada de documentos apresentados pelo Ministério 

Público.V.Cientifique-se o Ministério Público.VI.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 46855 Nr: 1296-85.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Costa Ramos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Gomes Pavezi - 

OAB:14.305, Bianca Reis Carmona - OAB:15156, Marielle Da Silva 

Fernandes - OAB:19.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se pedido de cumprimento de sentença formulado em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Foram expedidas Requisições de Pequeno Valor para recebimento dos 

valores objeto de execução, sendo as quantias disponibilizadas em 

depósito judicial.

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará para levantamento dos 

valores disponibilizados, os quais foram levantados.

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, julgo extinto o pedido de cumprimento de sentença, o que 

faço com fundamento nos arts. 318, parágrafo único, e 924, II, do CPC.

Cumpra-se o art. 450, § 3º, da CNGC.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104517 Nr: 1674-31.2018.811.0024

 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: Valério Valentim Galante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eterna - Empreeendimentos Imobiliaria, 

Aparecida de Castro Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo legal, informando se há interesse na 

realização da audiência de conciliação, tendo em vista a ausência na 

audiência ref. 16, bem como diante do fato de não ter retornado o AR 

referente a carta de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87116 Nr: 4234-14.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Lino da Silva Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87185 Nr: 4288-77.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana Marcia Gozzo Martinez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37971 Nr: 831-62.2001.811.0024

 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: Wellington Cabreira Teixeira, Weley de Jesus Cabreira 

Teixeira, Selenir Cabreira

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Tendo em vista o acórdão de fls. 130/131 e a apresentação do 

indeferimento do pedido administrativo de concessão do benefício pela 

parte autora (fls. 155verso), intime-se o INSS para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresente contestação de mérito, ocasião em que deverá, 

caso entenda ser o caso, manifestar de forma expressa e justificada 

eventual contrariedade quanto ao aproveitamento dos atos processuais 

instrutórios já praticados, sob pena de convalidação.

II. Após, sendo o caso, intime-se a parte autora para réplica, quando 

deverá manifestar acerca de eventual aproveitamento dos atos 

processuais instrutórios já praticados.

 III. Após, venham os autos conclusos.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87328 Nr: 4429-96.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA MERCES DA PAIXAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 52338 Nr: 2435-72.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Zotesso Favaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anédio Aparecido Tosta - 

OAB:4.855

 Vistos etc.

I. Diante da certidão de fls. 142 vistas à defesa, por DJE, inclusive para 

dizer, em até 10 dias, se em caso de eventual extinção da punibilidade a 

ser requerida pelo MP, se o agente, diante de sua confissão nas fls 95, 

doa a fiança recolhida nas fls. 37 para a beneficência local.

II. Transcorrido tal prazo à defesa, certifique-se e vistas ao MP e após 

conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32285 Nr: 1673-61.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaura Ribeiro Terres

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se pedido de cumprimento de sentença formulado em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Foram expedidas Requisições de Pequeno Valor para recebimento dos 

valores objeto de execução, sendo as quantias disponibilizadas em 

depósito judicial.

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará para levantamento dos 

valores disponibilizados, os quais foram levantados.

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, julgo extinto o pedido de cumprimento de sentença, o que 

faço com fundamento nos arts. 318, parágrafo único, e 924, II, do CPC.

Cumpra-se o art. 450, § 3º, da CNGC.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20885 Nr: 1511-03.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estelita Peaba de Assunção

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se pedido de cumprimento de sentença formulado em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Foram expedidas Requisições de Pequeno Valor para recebimento dos 

valores objeto de execução, sendo as quantias disponibilizadas em 

depósito judicial.

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará para levantamento dos 

valores disponibilizados, os quais foram levantados.

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, julgo extinto o pedido de cumprimento de sentença, o que 

faço com fundamento nos arts. 318, parágrafo único, e 924, II, do CPC.

Cumpra-se o art. 450, § 3º, da CNGC.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74768 Nr: 2300-55.2015.811.0024

 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: ADEVAIR CEVADA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Fundação Professor 

Carlos Augusto Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT, CNPJ: 05843211000100. 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 submetera ao concurso público para 

provimento de vagas do cargo de INVESTIGADOR DE POLÍCIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do Edital de Abertura Nº 

001/2013 - SAD/PJC/MT, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013. 2. Para 

realização e execução do concurso, o DELEGADO GERAL DA POLÍCIA 

JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO contratara a Fundação 

Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB (caput do Edital). 3. O 

Requerente efetuou sua inscrição de nº 501.3887, para realização do 

Concurso Público de Provas para o Ingresso no Curso de Formação da 

Policia Civil - MT, composta composto de 02 (duas) etapas distintas, sendo 

que a Primeira Etapa será composta de 06 (seis) fases, são elas: a) 1ª 

Fase: Exame Objetiva - Intelectual, b) 2ª Fase: Prova de Títulos, c) 3ª Fase: 

Exame de Saúde d) 4ª Fase: Aptidão Física, e) 5ª Fase: Avaliação 

Psicológica, f) 5ª Fase: INVESTIGAÇÃO SOCIAL Sendo que ao final de 

casa fase, o resultado será divulgado no portal eletrônico da impetrada, 

possível Recurso Administrativo. 4. O Requerente foi devidamente 

aprovado nas fases iniciais, mas foi considerado “NÃO RECOMENDADO”, 

na Fase de Investigação Social.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Diante das inúmeras tentativas de citação 

pessoal da empresa requerida, todas frustradas, defiro sua citação por 

edital. No edital de citação deverão constar as advertências à parte 

requerida de que poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, e de que a não apresentação de contestação 

importará na aplicação da revelia, caso em que será nomeado curador 

especial para promoção de sua defesa (art. 257, IV, CPC/2015).Desde já, 

caso a parte requerida não manifeste e/ou apresente defesa no prazo 

assinalado (o que deverá ser certificado), com fulcro nos arts. 72, II, 

parágrafo único, do CPC/2015, nomeio a Defensoria Pública da Comarca 

como curadora especial da parte requerida (citada por edital e revel), a 

qual deverá ser intimada para apresentação de contestação no prazo 

legal.Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

autora para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 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, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 03 de julho de 2018

Madalena de Moraes Savassa Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102299 Nr: 639-36.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL CREDITS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe 

total de R$ 1.019,12 (hum mil e dezenove reais e doze centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de ref. 10. OBS: Este valor deverá 

ser de forma separada sendo R$ 509,56 (quinhentos e nove reais e 

cinquenta seis centavos) para recolhimento de guia de custas e R$ 509,56 

(quinhentos e nove reais e cinquenta seis centavos) para fins de guia de 

Taxa Judiciária. Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", 

clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e respectivos CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o 

valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 
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recolhimento ,deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do 

processo, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, não sendo o caso de incidência do § 4º do artigo 485 

do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência aduzido 

pela parte requerente.

Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor nas custas processuais.

Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82177 Nr: 1991-97.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reney de Jesus Pagane

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENEY DE JESUS PAGANE, Cpf: 

04176841184, Rg: 1872478-7, Filiação: Maria de Jesus Pagane e Benedito 

Gomes Pagane, data de nascimento: 16/10/1991, brasileiro(a), natural de 

Nova Brasilândia-MT, casado(a), vaqueiro, Telefone 65 9927-9720. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: [...]Consta dos autos do incluso inquérito policial que no 

dia 24 de julho de 2016, por volta das 17h30min, na propriedade rural 

denominada "Sítio Dois Irmãos", zona rural, município de Nova 

Brasilândia/MT, comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado 

ocultava munição de uso permitido, tipo cartucho, calibre 38, marca CBC, 

sem autorização e em descaordao com determinação legal ou 

regulamentar. Assim agindo, o denunciado RENEY DE JESUS PAGANE 

encontra-se incurso no crime previsto no art. 14, caut, da Lei n° 

10.826/03, razão pela qual se oferece a presente denúncia, requerendo 

que, recebida e autuada, seja o denunciado citado para apresentar respos 

à acusação[...]

Despacho: Vistos, etc. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ofereceu denúncia em face de RENEY DE JESUS PAGANE, como incurso 

nas sanções descritas no artigo 14, ‘caput’, da Lei n° 10.826/2003. 

Analisando os autos, em juízo introdutório, verifico que estão preenchidos 

os requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como 

presentes as condições gerais e específicas da ação penal.Com efeito, há 

nos autos prova da materialidade do crime imputado ao acusado, assim 

como indícios de autoria, inexistindo qualquer razão de rejeição da 

denúncia (artigo 395 do Código de Processo Penal).Como nesta fase é 

defeso à autoridade judiciária enraizar na análise da matéria, sob pena de 

correr o risco de a decisão se direcionar ao mérito da causa e incorrer em 

tumulto do devido processo legal, resolvo receber a denúncia ofertada 

contra o acusado, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionados.Isto posto, recebo a denúncia ofertada contra o 

acusado.Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez), conforme preconiza o artigo 396 do Código de 

Processo Penal.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de oito (8), qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário, com fundamento no artigo 396-A do Código de 

Processo Penal.Não apresentada resposta no prazo legal, ou se o 

acusado, citado, não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias.Apresentada ou não a resposta no 

p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s ,  v e n h a m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 17 de setembro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92376 Nr: 2135-37.2017.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldemi Nestor de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC DREYER FRANCO SANTOS, LEANDRO 

FRANCO SANTOS, PRYSLLA JESYCA FRANCO SANTOS, EDIMAR 

MARTINS DOS SANTOS, LEILA APARECIDA FRANCO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKLEINE BEZERRA - 

OAB:3637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERIC DREYER FRANCO SANTOS, natural 

de Acorizal-MT, solteiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

LEANDRO FRANCO SANTOS, natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido PRYSLLA JESYCA FRANCO 

SANTOS, natural de Acorizal-MT, solteiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido EDIMAR MARTINS DOS SANTOS, natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido LEILA APARECIDA 

FRANCO SANTOS, natural de Acorizal-MT, solteiro(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 utilizando a economia de uma vida inteira, 

adquiriu em 04 de agosto de 2.016, de ANTONIO CARLOS MOREIRA 

CURADO, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de 

Identidade com RG 0498849 - SSP MT, inscrito no CPF 474.320.391-00 e 

sua esposa IOLANDA MOREIRA VIEGA CURADO, brasileira, professora, 

portadora da Cédula de Identidade com RG 355.528 SSP MT, inscrita no 

CPF 285.578.401 - 87, residentes na rua Joaquim Bombacho, 518, centro 

de Nova Brasilandia-MT, uma área de terras com 204,00 HAS (duzentos e 

quatro) hectares, no local Documento: 92376 - Protocolado em: 16/05/2017 

às 23:35:58 e assinado eletronicamente por: MARKLEINE 

B E Z E R R A : 3 1 7 7 6 6 0 4 1 7 2  A u t e n t i c i d a d e  d o  d o c u m e n t o : 

2920dc80-6da7-47e4-b7b1-402b36623d7f. Para conferir a autenticidade 

acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento 

denominado Fazenda Rio Manso, no Município de Chapada dos 

Guimarães-MT, com benfeitorias tais como 91 (noventa e um) hectares de 

pasto, casa, energia elétrica, curral, divisão de pasto de 400m de cercas, 

e conforme consta foi feita uma escritura de cessão e transferência de 

direito de posse formalizado com o requerente, pelo valor de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais). Assim, preenche o requerente todos os 

requisitos legais para que seja a ação julgada procedente e que seja a 

sentença transcrita. Ante o exposto, pede seja julgada procedente a 

presente ação, concedendo ao autor o domínio útil do imóvel em questão.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Nos termos do art. 485, § 7°, do Código de 

Processo Civil, mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios 

fundamentos. Dessa forma, cite-se o requerido para responder ao 

recurso, na forma do artigo 331, §2º do CPC e após, transcorrido o prazo, 

certifique-se e remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, a quem caberá, nos termos do artigo 1.010, § 3°, 

do Código de Processo Civil, verificar a admissibilidade do recurso de 

apelação.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, Alexandre Uelisson 
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Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 17 de setembro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72785 Nr: 1442-24.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Rocha, Clauber Robert Meira 

Nunes, Alex Alves de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ ANTONIO ROCHA, Cpf: 

84968036868, Rg: 196.838-9, Filiação: Eurinda Vieira Rocha e Geraldo 

Luiz Rocha, data de nascimento: 26/06/1957, brasileiro(a), natural de 

Itapira-SP, solteiro(a), aposentado, Telefone (65) 9306-5173, atualmente 

em local incerto e não sabido CLAUBER ROBERT MEIRA NUNES, Rg: 

603.306, Filiação: Auxiliadora Meire Nunes e Judemar Aral Nunes, data de 

nascimento: 03/11/1971, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

professor, Telefone (65) 4141-4717 e atualmente em local incerto e não 

sabido ALEX ALVES DE OLIVEIRA SILVA, Rg: 2072786-0, Filiação: 

Luciana Alves de Oliveira Silva, data de nascimento: 09/02/1990, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), caseiro, Telefone 

(65)9219-0071. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos autos de procedimento policial 

investigatório que, em data não determinada, porém, até o dia 20 de abril 

de 2015, na Cidade de Nova Brasilândia/MT, termo desta Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados ALEX ALVES DE OLIVEIRA 

SILVA, GLAUBER ROBERT MEIRA NUNES e LUIZ ANTONIO ROCHA se 

associaram entre si para o fim específico de cometerem crimes.Consta 

dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, a partir de 

data não determinada até o dia 20 de abril de 2015, no Banco do 

Bradesco, situado na Avenida Brasil, Bairro Centro, na Cidade de Nova 

Brasilândia, termo desta Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os 

denunciados ALEX ALVES DE OLIVEIRA SILVA, GLAUBER ROBERT 

MEIRA NUNES e LUIZ ANTONIO ROCHA, previamente acordados, agindo 

com animus rem sibi habendi, em concurso de agentes - caracterizado 

pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo 

comum, tentaram obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 

induzindo alguém em erro, mediante fraude. Consta ainda que, nas 

circunstâncias de tempo e local encimadas, para a prática do crime acima 

descrito, os denunciados ALEX ALVES DE OLIVEIRA SILVA, GLAUBER 

ROBERT MEIRA NUNES e LUIZ ANTONIO ROCHA, em concurso de agentes 

- caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios 

visando objetivo comum, fizeram uso de documento público falso, bem 

como de documento público verdadeiro alterado.Posto isso, o MINISTÉRIO 

PÚBLICO denuncia ALEX ALVES DE OLIVEIRA SILVA, GLAUBER ROBERT 

MEIRA NUNES e LUIZ ANTONIO ROCHA, como incursos no artigo 288, 

caput, do CPB; artigo 171, caput, c.c. artigo 14, II, do CPB; e artigo 304, 

caput, do CPB, tudo na forma dos artigos 29 e 69 do CPB , devendo ser 

eles processados e, ao final - liquidada a prova e apurado o crime -, 

condenados, inclusive com fixação de valor a título de reparação de 

danos morais e materiais à vítima (art. 387, IV, do CPPB), com a cláusula 

do devido processo legal, ouvindo-se na fase de instrução criminal as 

pessoas retrocitadas.

Despacho: Vistos, etc. ACOLHO a cota ministerial. Citem-se os acusados 

por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responderem à acusação, Advirtam os denunciados de que, em suas 

respostas, poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse às 

suas defesas, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). Decorrido o prazo do 

edital e de defesa, sem que os denunciados tenham apresentado defesa, 

comparecido ou constituído advogado, certifique-se e conceda-se vista ao 

Ministério Público, inclusive para dizer acerca de eventual prisão dos 

agentes.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, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 17 de setembro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000887-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LENEZIO AUGUSTO GAYVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000887-82.2018.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: LENEZIO AUGUSTO GAYVA Vistos, etc. BANCO HONDA 

S/A, ajuizou ação de busca e apreensão com pedido de liminar contra 

LENÉZIO AUGUSTO GAYAVA, objetivando a constrição do veículo 

descrito na exordial, alegando a inadimplência parte requerida. Com a 

inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu pertinentes. Foi 

determinada a vinculação da guia das custas processuais, o que foi 

providenciado pela parte autora. É o breve relatório. DECIDO. Sobre a 

matéria, o artigo 2°, §2° do Decreto-Lei n° 911/69 dispõe o seguinte: “Art. 

2°. (...) § 2° A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014)” In casu, verifica-se o pedido liminar realmente merece acolhida, 

porquanto os documentos dos autos comprovam que a dívida está 

vencida e que a parte requerida foi formalmente constituída em mora. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e estando suficientemente comprovada a 

mora da parte devedora/requerida, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser 

depositado nas mãos de representante legal da parte requerente mediante 

autorização nos autos. Após o cumprimento da medida liminar, proceda-se 

à citação da parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias após 

executada a liminar, efetuar o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

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

e art. 3°, §2°, do Decreto-Lei n° 911/69 ). Consigne-se, que o prazo para o 

devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que tenha 

efetuado o pagamento do débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 4° do 

Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004). Desde já, 

DEFIRO reforço policial, caso seja necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 17 de setembro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000276-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ATAIDES DA SILVA (AUTOR(A))

JUCELIA BASILIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

WILLIAN ATAIDES DA SILVA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000276-32.2018.8.11.0024. AUTOR(A): WILLIAN ATAIDES DA SILVA 

RÉU: BANCO PAN S.A., RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Os autos vieram conclusos 

após a juntada pela parte autora de alguns documentos a demonstrar sua 

hipossuficiência, conforme determinação proferida por este juízo, em 

15.5.2018. Contudo, conquanto tenha sido apresentado na referida 

declaração de imposto de renda, referente ao exercício de 2018 no valor 

de R$ 11.244,00 (onze mil duzentos e quarenta e quatro reais), não há 

como inferir que se trata do único rendimento do autor, sobretudo quando 

consta na referida declaração se tratar de “profissional liberal ou 

autônomo sem vínculo de emprego”, donde se conclui receber ele outras 

rendas que não submetidas à declaração. Portanto, nota-se que, 

conquanto seja o autor beneficiário de pensão por morte paga pelo 

Município de Nova Brasilândia/MT, constitui a única fonte de renda da 

autora e, por outro lado, indica possuir condições de recolher os valores 

referentes às custas processuais, sem que isso lhe cause prejuízo à 

sobrevivência e/ou de sua família. CONCLUSÃO. I. Diante do exposto, 

indefiro o benefício da justiça gratuita. II. Dessa forma, intime-se a parte 

autora, por intermédio do advogado constituído, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste ao feito comprovante de recolhimento das custas e 

taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do 

CPC/2015). III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 17 de setembro de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63838 Nr: 3634-95.2013.811.0024

 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: Ary Ribeiro

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se se desejam produzir outras provas, além daquelas 

carreadas aos autos, especificando-as e justificando-as, em caso 

positivo.

 II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62743 Nr: 2578-27.2013.811.0024

 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 Braz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consórcio Saga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antonio Lorena de 

Souza - OAB:GO 29.698

 Vistos, etc.

 I. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 536 do Código de 

Processo Civil, recebo o pedido de cumprimento de sentença. Anote-se o 

necessário no sistema Apolo.

II. Intime-se a parte executada para comprovar o cumprimento da 

obrigação determinada em sentença e confirmada em instância superior 

(fls. 164/166 e 237/242), no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-a de 

que, comprovado o descumprimento, poderão ser determinadas medidas 

necessárias para a obtenção do resultado, inclusive a fixação de multa 

(art. 536, §1º, CPC)

III. No mesmo prazo, o executado poderá impugnar o pedido de 

cumprimento de sentença (art. 536, §4º c.c. art. 525, do CPC).

IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102464 Nr: 728-59.2018.811.0024

 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 Lucia Sousa Santana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 31.10.2018, às 

16h30min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100238 Nr: 5923-59.2017.811.0024

 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: Rosenil Farias Siqueira

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 7.11.2018, às 

14h30min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 98227 Nr: 4998-63.2017.811.0024

 AÇÃO: Petição->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marlene da Mata Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14.11.2018, às 

15h30min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64685 Nr: 708-10.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Gregória de Souza

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício de salário maternidade a autora Patricia Gregória de Souza, no 

valor de 01 (um) salário mínimo mensal, pelo período de 120 (cento e vinte 

dias), em razão do nascimento de sua filha Ariane Cristina Souza Sampaio 

(fl. 15), desde a data da citação em 2.4.2014 (fl. 34 verso).Por 

conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Os valores devidos pelo benefício 

deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, calculados na 

forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da 

Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado 

pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103438 Nr: 1215-29.2018.811.0024

 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: Santina Josefa Richter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 31.10.2018, às 

13h30min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97195 Nr: 4536-09.2017.811.0024

 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: Lourenço Maximo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 7.11.2018, às 

13h30min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84627 Nr: 3178-43.2016.811.0024

 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: Darci Santana dos Reis

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 31.10.2018, às 14 

horas.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84449 Nr: 3112-63.2016.811.0024

 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: Naulina Rosa da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14.11.2018, às 

16h30min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75557 Nr: 2643-51.2015.811.0024

 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: DELCÍDIO FERNANDES

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 7.11.2018, às 14 

horas.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35893 Nr: 1543-37.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Henryckhe da Silva Santos Dias

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Diante do exposto, acolho parcialmente à impugnação ao cumprimento de 

sentença oposta pela parte embargante, para: 1. RECONHER pertinente a 

execução da astreintes; e 2. REDUZIR o montante total da execução das 

astreintes para o valor de R$ 17.241,00 (dezessete mil, duzentos e 

quarenta e um reais).”II. Em virtude de não ser o caso de decisão que 

coloque fim à fase cognitiva ou extinga a execução (art. 203, §1º, CPC), 

não se cogita o cabimento de recurso de apelação.III. Permanecem 

inalteradas as demais disposições da decisão de fls. 158/159.IV. 

Intimem-se.V. Decorrido o prazo para interposição de recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado.VI. Expeça-se o necessário. VII. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66299 Nr: 2025-43.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Nunes Pinheiro

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se se desejam produzir outras provas, além daquelas 

carreadas aos autos, especificando-as e justificando-as, em caso 

positivo.

 II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 51463 Nr: 2276-32.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Gonçalina da Silva Hermogenes

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente feito não 

fora instruído com o devido documento procuratório, de forma que o 

requerimento de fl. 66/67, assim como quaisquer atos processuais a 

serem praticados, restam condicionados à regularização através de 

juntada da competente procuração.

CONCLUSÃO.

Diante do exposto:

I. Com fulcro no art. 76, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, para DETERMINAR a 

regularização da representação processual que poderá dar-se por meio 

de juntada de procuração ou por nova petição assinada por advogado já 

constituído nos autos.

II. Na hipótese de não se tratar de pedido em causa própria, deverá, no 

mesmo prazo, ser juntada procuração outorgada pelo advogado André 

Gonçalves Melado em favor da advogada subscritora do pedido.

III. ADVIRTA-SE que o não cumprimento das determinações acima 

delineadas, implicará na extinção do processo, nos termos do art. 76, §1º, 

I, do CPC.

 IV. Decorridos os prazos assinalados, com ou sem manifestação, tragam 

os autos conclusos.

V. Eventual silêncio deverá ser certificado.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32647 Nr: 2029-56.2009.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santana Bezerra da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se se desejam produzir outras provas, além daquelas 

carreadas aos autos, especificando-as e justificando-as, em caso 

positivo.

 II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102162 Nr: 573-56.2018.811.0024

 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 APARECIDA SANTOS 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:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 31.10.2018, às 

14h30min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 94930 Nr: 3382-53.2017.811.0024

 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: DARCY MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Estevão de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a requerente pela imprensa, para no 

prazo de 15 dias especificar as provas que pretende produzir, em 

cumprimento a r. decisão do dia 18/01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74750 Nr: 2295-33.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Candido de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 VISTOS ETC.

I. Com fulcro no art. 399 do CPP, designo o dia 11.12.2018, às 15h30min, 

para a realização de audiência de instrução e julgamento.

II. Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

residentes nesta Comarca para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

 III. Intimem-se a parte ré, o Ministério Público e a defesa para 

comparecimento ao ato designado.

Caso o(a, os, as) denunciado(a, os, as) compareça(m) em audiência 

desacompanhado(a, os, as) de advogado, a sua defesa será patrocinada 

pela Defensoria Pública ou por advogado dativo.

IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103360 Nr: 1183-24.2018.811.0024

 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: Dalva Sebastiana 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.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.
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Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 31.10.2018, às 

15h30min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 80173 Nr: 1243-65.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANIELLY GONÇALINA LEITE 

- OAB:14433

 Vistos, etc.

I. Designo o dia 11.12.2018, às 13h30min, para a realização de audiência 

de instrução e julgamento

II. Proceda-se a CONDUÇÃO COERCITIVA da testemunha Teresa de 

Souza, para comparecer na audiência.

III. Expeça-se carta precatória para inquirição das testemunhas (policiais 

militares) Regis Batista Lopes e Devoney Nunes de Assunção, às 

comarcas de Itiquira e Cáceres, respectivamente.

IV. Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

residentes nesta Comarca para comparecerem ao ato, atentando-se aos 

endereços indicados pelo Ministério Público.

V. Intime-se a parte ré, o Ministério Público e a defesa para 

comparecimento ao ato designado.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102992 Nr: 996-16.2018.811.0024

 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: SUPRIANA DA SILVA

 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:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 31.10.2018, às 15 

horas.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 68518 Nr: 3565-29.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria de Jesus Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 VISTOS ETC.

I. Com fulcro no art. 399 do CPP, designo o dia 13.11.2018, às 14h30min, 

para a realização de audiência de instrução e julgamento.

II. Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

residentes nesta Comarca para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

 III. Intimem-se a parte ré, o Ministério Público e a defesa para 

comparecimento ao ato designado.

Caso o(a, os, as) denunciado(a, os, as) compareça(m) em audiência 

desacompanhado(a, os, as) de advogado, a sua defesa será patrocinada 

pela Defensoria Pública ou por advogado dativo.

IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103330 Nr: 1168-55.2018.811.0024

 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: GISELI CORREA DIAS 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.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14.11.2018, às 15 

horas.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101946 Nr: 445-36.2018.811.0024

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Odair Cardoso de Lemes

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 7.11.2018, às 15 

horas.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103366 Nr: 1187-61.2018.811.0024

 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: Fabiana da Cruz 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.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14.11.2018, às 

14h30min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64680 Nr: 703-85.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Bomdespacho Santana Ferreira

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Antonia Bomdespacho Santana 

Ferreira no valor de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° 

salário), com base no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data da 

citação em 2.4.2014 (fl. 15 verso).Por conseguinte, julgo extinto com 

resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos de 

correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores previstos 

no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado 

pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Considerando a natureza alimentar do 

benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), independentemente do 

trânsito em julgado desta sentença, intime-se a autarquia demandada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implantação do benefício em 

favor da parte autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77169 Nr: 3390-98.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Ovidio da Costa, Willian Silva da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O, Diego Reis Carmona - OAB:20889/O/MT

 VISTOS ETC.

I. Com fulcro no art. 399 do CPP, designo o dia 3.12.2018, às 16 horas, 

para a realização de audiência de instrução e julgamento.

II. Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

residentes nesta Comarca para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

 III. Intimem-se a parte ré, o Ministério Público e a defesa para 

comparecimento ao ato designado.

Caso o(a, os, as) denunciado(a, os, as) compareça(m) em audiência 

desacompanhado(a, os, as) de advogado, a sua defesa será patrocinada 

pela Defensoria Pública ou por advogado dativo.

IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104969 Nr: 1897-81.2018.811.0024

 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: Larissa Jonas da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALVES DE SOUZA - 

OAB:24106/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14.11.2018, às 16 

horas.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 
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sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102096 Nr: 531-07.2018.811.0024

 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: Antonia da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14.11.2018, às 14 

horas.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103365 Nr: 1186-76.2018.811.0024

 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: FRANCINEIA SILVA MOREIRA

 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.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 31.10.2018, às 16 

horas.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 80633 Nr: 1402-08.2016.811.0024

 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: Aristé Candida Ferreira

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

Cuiabá - MT., Alaerte Luiz de Freitas, José Romildo de Freitas, José 

Sinibaldo de Freitas, EVA MARIA DE FREITAS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, Pablo Ramires Fonseca - OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, constata-se que as 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por profissionais 

habilitados a procurar em Juízo.

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 14.11.2018, às 

13h30min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “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”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000513-37.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte executada CNOVA COMÉRCIO 

ELETRÔNICO S/A para informar nos presentes autos, no prazo de 5 dias, 

os dados bancários e CPF para expedição de alvará de levantamento de 

valor, conforme determinação constante da sentença. Chapada dos 

Guimarães-MT, 19 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-86.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

REGINA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da manifestação da 

parte executada ID 15441126, requerendo o que de direito. Chapada dos 

Guimarães-MT, 20 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO (ADVOGADO(A))

JANAILSON RIBEIRO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da manifestação da 

parte promovida ID 15434029, requerendo o que de direito. Chapada dos 

Guimarães-MT, 20 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON (ADVOGADO(A))

HELCIO ANTONOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BENETTI (REQUERIDO)

CRISTIANO LUISI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CEDILA BENETTI (REQUERIDO)

CÉSAR BENETTI (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 11/10/2018 às 13h30min, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 20 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON (ADVOGADO(A))

HELCIO ANTONOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BENETTI (REQUERIDO)

CRISTIANO LUISI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CEDILA BENETTI (REQUERIDO)

CÉSAR BENETTI (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 11/10/2018 às 13h30min, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 20 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON (ADVOGADO(A))

HELCIO ANTONOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BENETTI (REQUERIDO)

CRISTIANO LUISI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CEDILA BENETTI (REQUERIDO)

CÉSAR BENETTI (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes para Audiência de Conciliação 

designada para o dia 11/10/2018 às 13h30min, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 20 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON (ADVOGADO(A))

HELCIO ANTONOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BENETTI (REQUERIDO)

CRISTIANO LUISI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CEDILA BENETTI (REQUERIDO)

CÉSAR BENETTI (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 11/10/2018 às 13h30min, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 20 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-22.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA (ADVOGADO(A))

GILBERTO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

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

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do ato ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de 

setembro de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-37.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para que, querendo, 

apresente contrarrazões aos embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 1023, § 2º, do Código de Processo Civil. Chapada 

dos Guimarães-MT, 20 de setembro de 2018 - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da petição da parte 

promovida ID 14954638, requerendo o que de direito. Chapada dos 

Guimarães-MT, 20 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-28.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

NILDA NOGUEIRA BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias acerca da petição daparte 

promovida ID 14954650 e seguintes, requerendo o que de direito. Chapada 

dos Guimarães-MT, 20 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010611-93.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MARINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de 

direito, nos termos do despacho ID 14449294. Chapada dos 

Guimarães-MT, 20 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-75.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES (ADVOGADO(A))

MICHEL CAMPOS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da decisão retro, bem como da 

Audiência de Conciliação designada para Tipo: Conciliação Sala: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

11/10/2018 Hora: 13:45 , devendo comparecer acompanhados de 

seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos Guimarães-MT, 20 de 

setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002355-63.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CLAUZO HORTA (ADVOGADO(A))

CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA (AUTOR(A))

RENATO SALES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002355-63.2017.8.11.0009. AUTOR(A): 

CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA RÉU: MARIA APARECIDA DA SILVA 

Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada 

pelas partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser 

igualmente partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. 

Publique-se. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

19 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000671-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

ELI APARECIDO SERPA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA NEVES COSTA (RÉU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000671-69.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ELI 

APARECIDO SERPA RIBEIRO RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, ADVOCACIA NEVES COSTA Vistos. Ante a não comprovação da 

alegada hipossuficiência, indeferiu-se a gratuidade da justiça e 

determinou-se o recolhimento das custas e taxas judiciais. Entanto, 

devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem se 

manifestar, conforme certidão de decurso de prazo. Ante o exposto, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 330, inciso IV, e 

art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo Civil, c.c. o art. 165, 

inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei Estadual 7.603/01. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, 19 de 

setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001586-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. F. R. (ADVOGADO(A))

W. F. D. S. (ADVOGADO(A))

R. S. D. S. (AUTOR(A))

N. B. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001586-21.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ROSANE 

SALETE DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Com base nos documentos juntados no Num. 15298391 - Pág. 1/2, 

extrato de benefício previdenciário, bem ainda considerando o objeto do 

pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos 

do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, 

considerando que para a apreciação do pedido de antecipação de tutela 

faz-se necessária a realização de perícia médica judicial, postergo a 

análise para após a sua realização. NOMEIO o(a) DR(A). GUILHERME 

JOSÉ FRIEBRANTZ PINTO, inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 6044 como 

médico(a) perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) ROSANE SALETE DA 

SILVA, para realização da perícia, que deverá ser certificado de que para 

o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na Tabela V, FIXO 

os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 
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ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

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

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

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

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

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

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

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

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 18 

de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001259-76.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JBS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEMAC SA GRUPOS GERADORES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, acerca da decisão 

de id. 15075803 que consta nos autos, bem como, que foi designada 

audiência de conciliação para o dia 07/11/2018, às 13h30m, a ser 

realizada no CEJUSC da Comarca de Colider/MT, conforme certidão de id. 

15444340, devendo comparecer ACOMPANHADO de seu constituinte, ou 

como lhe aprouver, sozinho, desde que tenha habilitação para transigir, 

observando os ônus decorrentes em caso de ausência, conforme dispõe 

o caput e o § 8.º do art. 334, do CPC Colider/MT, 20/09/2018 PATRICIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária SEDE DO 1ª VARA DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO BAPTISTA, 

S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000528-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE DE SOUZA REVERSE (AUTOR(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimação dos Advogados da Parte autora, de que a perita 

nomeada nos autos, Dr.ª MARILENE LOPES PARRA, designou o dia 

28/09/2018, às 16h, para realização de perícia médica na parte autora. 

Colider/MT, 20/09/2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000641-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA ALMEIDA LEME SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da Parte autora, de que a perita 

nomeada nos autos, Dr.ª MARILENE LOPES PARRA, designou o dia 

28/09/2018, às 15h, para realização de perícia médica na parte autora. 

Colider/MT, 20/09/2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55221 Nr: 2659-26.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY GALVÃO SANTANA LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 41623 Nr: 3050-20.2006.811.0009

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ODELURDE CANDIDO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51768 Nr: 2483-81.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMF, RMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, nos termos 

do art. 178, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46354 Nr: 168-17.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ELIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98553 Nr: 1156-57.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO TERÇARIOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85154 Nr: 2558-81.2013.811.0009

 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: GILVAN ALVES SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92233 Nr: 807-88.2015.811.0009

 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: JOSÉ ROBERTO JUSTINO

 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.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98281 Nr: 968-64.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA DE OLIVEIRA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88188 Nr: 1457-72.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO PEREIRA NIZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99778 Nr: 2022-65.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA CARFI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98707 Nr: 1267-41.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDESMARA CAVALHERI - 

OAB:14586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( 

contestação) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90958 Nr: 3716-40.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:OAB/MT 12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para que se manifeste no prazo de 15 

dias sobre o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86878 Nr: 357-82.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDILCE PEIXOTO DA SILVA

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para que se manifeste no prazo de 15 

dias sobre o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84543 Nr: 1944-76.2013.811.0009

 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: VANILCE MARIA SCHMITH WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, GILSON APARECIDO ROSSETO - OAB:OAB/MT 

12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para que se manifeste no prazo de 15 

dias sobre o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91870 Nr: 568-84.2015.811.0009

 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: JACIRA MARIA DE JESUS

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para que se manifeste no prazo de 15 

dias sobre o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81050 Nr: 2092-24.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO MATOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para que se manifeste no prazo de 15 

dias sobre o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80378 Nr: 1348-29.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS ROBERTO PAQUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para que se manifeste no prazo de 15 

dias sobre o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54236 Nr: 1673-72.2010.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA BENICIO DE ALMEIDA, JOÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES DA SILVA - 

OAB:MT. 8563

 “Vistos, etc.” 1) Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 1 URH (unidade real de 

honorário). Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o 

advogado nomeado para o munus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado os 

termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência ao advogado nomeado: “No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT. APÓS a 

realização da audiência, EXPEÇA-SE de certidão em favor do Defensor 

Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. 2) Permaneçam os autos 

conclusos para prolação de sentença. 3) Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”. Nada mais, encerro a presente às 14h55min, que vai 

assinada por todos. Eu_____ Lucas Gonçalves Elias, Estagiário de 

Gabinete, lavrei o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96224 Nr: 3423-36.2015.811.0009

 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: CRISTAL INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:MT/9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 “Vistos, etc.” 1) DEFIRO a juntada dos documentos requerido pela parte 

requerida. 2) DECLARO encerrado a instrução processual. 3) ABRE-SE 
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vistas as partes para apresentarem suas derradeiras alegações finais no 

prazo legal. 4) Após, ABRA-SE vistas ao Ministério Público para pugnar 

pelo que entender de direito tendo em vista o objeto em discussão na 

presente ação. 5) Na sequência, VENHAM-ME os autos conclusos para 

prolação de sentença. 6) Saem os presentes intimados. Cumpra-se”. Nada 

mais, encerro a presente às 15h45min, que vai assinada por todos. 

Eu_____ Lucas Gonçalves Elias, Estagiário de Gabinete, lavrei o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 20524 Nr: 1904-80.2002.811.0009

 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: ATALIBA GIÓIA, ZULMIRA NEIDE MATTOS GIÓIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ REQUENA VOLPATO, GALDINO DE 

ASSIS DUARTE, AURÉLIO FERNEDA, ADÉLIA RORATO FERNEDA, PAULO 

MACABEUS FERNEDA, ELIANE ROSA CARBO FERNEDA, JOÃO 

NOGUEIRA DOS SANTOS, JAKISON JOB FERNEDA, HELENA MARIA 

FERNEDA DOS SANTOS, MARLEI DALVA FERNEDA GUERRA, EGLE 

ALONSO FERNEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para no prazo de 05 

(cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

através do RECOLHIMENTO DA GUIA a ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do Mandado de 

Citação expedido, que se encontra na contra-capa do presente feito, 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos. Bem como 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte Autora, para providenciar o 

PREPARO das CARTAS PRECATÓRIAS expedidas às Comarcas de 

Itaúba/MT e Umuarama/PR, para citação dos Herdeiros dos requeridos, 

através do RECOLHIMENTO DA GUIA, devendo o comprovante do 

recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89824 Nr: 2807-95.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE KRASUSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ANTONIO CASALEGNO, HOSPITAL E 

MATERNIDADE CRISTO REI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dulcineide Aparecida Barbosa - 

OAB:OAB/MT- 17329-O, Ovídio Iltol Araldi - OAB:MT - 7974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, REGINALDO ALVES - OAB:15.508

 “Vistos, etc.” 1) DEFIRO o requerimento de juntada de substabelecimento 

e carta de preposição. 2) Tendo em vista o requerimento das partes de 

redesignação deste ato, em razão de não comparecimento de 

testemunhas arroladas e já intimadas pelos advogados, ficando os 

causídicos responsáveis por in formar as testemunhas, 

comprometendo-se em trazê-las independente de nova intimação, salvo 

em relação as testemunhas presentes neste ato. DEFIRO como requer, 

razão pela qual, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 02/10/2018, 

às 17h00min. 3) Permaneçam os autos conclusos. 4) Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se”. Nada mais, encerro a presente às 14h17min, que 

vai assinada por todos. Eu_____ Lucas Gonçalves Elias, Estagiário de 

Gabinete, lavrei o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96211 Nr: 3412-07.2015.811.0009

 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: PHDS, DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Autos nº: 3412-07.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 96211

Vistos etc.

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.

Sendo assim, tendo em vista a Semana Nacional de Conciliação, a qual tem 

como objetivo fortalecer a cultura do diálogo, designo audiência de 

conciliação para o dia 09/11/2018, às 14h20min a ser realizada pela 

Magistrada deste juízo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 19 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 7728 Nr: 1268-12.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CANDIDO CALDEIRA, JOÃO REVANIL 

CALDEIRA, SEVERO MARQUES CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:9811-B/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte exequente para atualizar 

a dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios anteriormente 

fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49599 Nr: 326-38.2009.811.0009

 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: NAIR RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para que se manifeste no prazo de 15 

dias sobre o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 9511 Nr: 1545-04.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS TOMÉ, SANDRA LUCIA LUNA 

FALQUETO TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos de fls. 

182/183, juntados aos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83573 Nr: 928-87.2013.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE QUEIROZ DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para que se manifeste no prazo de 15 

dias sobre o que entender de direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112906 Nr: 2227-26.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR RAMOS, ADOMIRES SOARES 

SAMPAIO, ALTAIR FAUSTINO RAMALHO, FERNANDO VASCONCELOS, 

JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, ROGER 

FERNANDES - OAB:8343

 Autos nº. 2227-26.2018.811.0009 – Código nº. 112906

Despacho.

Vistos, etc.

1. Conforme certidão de fl. 28 DEVOLVA-SE à origem.

2. CANCELA-SE audiência outrora aprazada.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 17 de setembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 91866 Nr: 565-32.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES DEAN SOUSA DA SILVA, MIZRAIM 

ANTONIO SUDRÉ, RENATO VIEIRA FERNANDES, ADRIANO VAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415, REGINALDO RUEDA - OAB:20.899/MT

 Autos nº. 565-32.2015.811.0009 – Código nº. 91866

Decisão

Vistos, etc.

Não obstante tenha os autos vindos para conclusão, analisando o feito, 

verifica-se que ainda está pendente de cumprimento a determinação de 

fl.197, precisamente os parágrafos 1º, 2º e 3º, em relação a James Dean 

Souza da Silva.

Assim, CUMPRA-SE conforme determinado.

Após, concluso.

Às providências.

Colíder-MT, 17 de setembro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109749 Nr: 220-61.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Autos nº. 220-61.2018.811.0009 – Código nº. 109749

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fls. 

38/40), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, 

de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 

15h00min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Colíder-MT, 17 de setembro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103876 Nr: 506-73.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO em relação o acusado Edson 

Lemes da Silva nos termos acima avençados e assim SUSPENDO o 

processo por 02 (dois) anos. No prazo indicado, o acusado deverá 

comprovar o cumprimento das condições constantes no ajuste acima 

entabulado. Esgotado o prazo de dois anos ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público, e após torne-me concluso. CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104024 Nr: 616-72.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, DOUGLAS SANTOS BARBOSA - OAB:24850, LUIZ 

FERNANDO LOPES - OAB:MT 19.949

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) DEFIRO o pedido 

para a juntada de procuração concedendo o prazo de 05 dias. 2) Não 

havendo demais provas a serem produzidas, e não requerido diligências, 

DECLARO encerrada a fase de instrução. 3) DEFIRO o pedido da defesa 

para apresentação de memoriais na forma escrita. ABRA-SE vista.”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001917-37.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO RAMOS BISPO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO PJe: 

1001917-37.2017.8.11.0009 Parte Autora: EL ALVES MERCADO ME Parte 

Ré: CONCEIÇÃO RAMOS BISPO FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) 

da parte Requerente para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 13 de dezembro de 2018, 15h40min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 
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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, 19 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002247-34.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA VEGA DOS SANTOS GOMES (REQUERIDO)

JOSE CARLOS LOPES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002247-34.2017.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: JOSE CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, TEREZINHA VEGA DOS 

SANTOS GOMES Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança em 

que não foi localizado o endereço do(a) devedor(a). Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Compulsando aos autos, observa-se que a parte ré não foi citada, 

consoante certidão do Sr. Oficial de Justiça (Num. 11228956 - Pág. 1). E, 

intimado para dar o devido impulso processual, o polo ativo se manifestou 

alegando que não logrou êxito na tentativa de localizar a parte devedora, 

pugnando pela busca via Infoseg para localização do endereço a fim de 

encontrar seu paradeiro. No entanto, é de se indeferir o pedido formulado 

pela parte autora (Num. 12338585 - Pág. 1), pois que incompatível com o 

rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e 

celeridade, sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado 

todos os meio para obtenção de tais dados, tudo a recomendar a extinção 

do feito sem resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95: “Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de 

até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de 

Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito, pois que a parte devedora não foi encontrada, a teor do que 

dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) INDEFIRO o pedido formulado 

pela parte autora de busca via Infoseg para localização do endereço, pois 

que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da 

economia processual e celeridade, sem falar que a parte credora não 

comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais dados, na 

dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ressalte-se que não há consequências processuais prejudiciais para o 

direito da parte credora, uma vez que, em poder de certidão de crédito, 

documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo retomar 

o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. Expeça-se 

certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do art. 583 da 

CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

24 de julho de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001010-62.2017.8.11.0009. REQUERENTE: PATRICIA MACHADO 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um 

país em que população clama por mudanças de seus governantes, é 

bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar 

ilegalidades e atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo 

abuso do direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é 

limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente 

no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, 

no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, 

bem ainda ao pagamento de honorários em caso de sentença 

desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do ônus da 

prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte das 

grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus da 

prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, agora 

virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 

suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 

carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 

lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores de serviços contar com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas - e como sempre -, é a sociedade, o 

cidadão. Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela 

do Poder Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale 

dizer, a parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de 

produtos ou serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver 

inadimplente com o nome inserido no cadastro de maus pagadores, 

ingressa com ação perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal 

relação jurídica com os correspondentes pedidos de declaração de 

indébito e condenação por danos morais. Tais condutas devem ser 

reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas, sobretudo 

pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo 

criminoso. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a 

protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 
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como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e da Fazenda Pública da Comarca 

de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano moral” 

funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 

pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 

divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 

os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 

inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

os seguintes números celulares foram identificados em grupos de ambas 

as cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa 

intitulada por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, 

(65) 99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO, (66) 

99679-8395 de pessoa intitulada por FELIPE, além de mensagem sem 

número de telefone identificado enviada por pessoa intitulada por 

RAPHAELY RODRIGUES: Com estas evidências e a própria organização 

das tarefas e atividades, com agentes atuando em todo o Estado de Mato 

Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual associação criminosa, na forma 

do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 

12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou 

mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, 

de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.” Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. II.2 - Do mérito Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte ré. É que esta (parte 

ré) demonstrou que aquela (parte autora) foi/é sua cliente, notadamente 

porque efetuou o pagamento de inúmeras faturas de consumo dos anos 

de 2015 e 2016 referente ao cartão de crédito Elo Nacional Múltiplo nº 

5067 XXXX XXXX 0109, pois que estavam em DÉBITO AUTOMÁTICO, na 

autorização do art. 225 do Código Civil c.c. os arts. 440 e 441 do NCPC: 

“Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros 

fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou 

eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, 

contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão.” “Art. 440. O 

juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, 

assegurado às partes o acesso ao seu teor.” “Art. 441. Serão admitidos 

documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observância da 

legislação específica.” Daí porque desnecessária a exibição de eventual 

contrato, máxime se considerar a possibilidade de contratação eletrônica 

ou remota, inclusive com autorização normativa, a teor do que dispõe o 

art. 1º e art. 3º e §§ da Resolução 3.694/09 alterada pelas Resoluções 

4.283/13 e 4.479/16 do Banco Central do Brasil: Art. 1º As instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil, na contratação de operações e na prestação de 

serviços, devem assegurar: I - a adequação dos produtos e serviços 

ofertados ou recomendados às necessidades, interesses e objetivos dos 

clientes e usuários; II - a integridade, a confiabilidade, a segurança e o 

sigilo das transações realizadas, bem como a legitimidade das operações 

contratadas e dos serviços prestados; III - a prestação das informações 

necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes 

e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, 

custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução 

de operações e na prestação de serviços; IV - o fornecimento tempestivo 

ao cliente ou usuário de contratos, recibos, extratos, comprovantes e 

outros documentos relativos a operações e a serviços; V - a utilização de 

redação clara, objetiva e adequada à natureza e à complexidade da 

operação ou do serviço, em contratos, recibos, extratos, comprovantes e 

documentos destinados ao público, de forma a permitir o entendimento do 

conteúdo e a identificação de prazos, valores, encargos, multas, datas, 

locais e demais condições; VI - a possibilidade de tempestivo 

cancelamento de contratos; VII - a formalização de título adequado 

estipulando direitos e obrigações para abertura, utilização e manutenção 

de conta de pagamento pós-paga; VIII - o encaminhamento de instrumento 

de pagamento ao domicílio do cliente ou usuário ou a sua habilitação 

somente em decorrência de sua expressa solicitação ou autorização; e IX 

- a identificação dos usuários finais beneficiários de pagamento ou 

transferência em demonstrativos e faturas do pagador, inclusive nas 

situações em que o serviço de pagamento envolver instituições 

participantes de diferentes arranjos de pagamento. Parágrafo único. Para 

fins do cumprimento do disposto no inciso III, no caso de abertura de conta 

de depósitos ou de conta de pagamento, deve ser fornecido também 

prospecto de informações essenciais, explicitando, no mínimo, as regras 

básicas, os riscos existentes, os procedimentos para contratação e para 

rescisão, as medidas de segurança, inclusive em caso de perda, furto ou 

roubo de credenciais, e a periodicidade e forma de atualização pelo cliente 

de seus dados cadastrais.” “Art. 3º É vedado às instituições referidas no 

art. 1º recusar ou dificultar, aos clientes e usuários de seus produtos e 

serviços, o acesso aos canais de atendimento convencionais, inclusive 

guichês de caixa, MESMO NA HIPÓTESE DE OFERECER ATENDIMENTO 

ALTERNATIVO OU ELETRÔNICO. § 1º O DISPOSTO NO CAPUT NÃO SE 

APLICA ÀS DEPENDÊNCIAS EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICAS nem à 

prestação de serviços de cobrança e de recebimento decorrentes de 

contratos ou convênios que prevejam canais de atendimento 

exclusivamente eletrônicos. § 2º A OPÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE 
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SERVIÇOS POR MEIOS ALTERNATIVOS AOS CONVENCIONAIS É 

ADMITIDA desde que adotadas as medidas necessárias para preservar a 

integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações 

realizadas, assim como a legitimidade dos serviços prestados, em face 

dos direitos dos clientes e dos usuários, devendo as instituições 

informá-los dos riscos existentes. § 3º As instituições devem divulgar, em 

suas dependências e nas dependências dos estabelecimentos onde seus 

produtos são ofertados, em local visível e em formato legível, informações 

relativas às situações que impossibilitem a realização de pagamentos ou 

de recebimentos nos canais de atendimento existentes, A EXEMPLO DOS 

CONTRATOS OU CONVÊNIOS QUE PREVEJAM CANAIS DE ATENDIMENTO 

EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICOS, dos boletos de pagamento vencidos ou 

fora do padrão, bem como dos pagamentos com cheque.” (sem destaques 

no original). Outrossim, tais instituições financeiras são constantemente 

fiscalizadas pelo citado Banco Central do Brasil, na autorização do art. 10, 

inciso IX, da Lei 4.595/64: “Art. 10. Compete privativamente ao Banco 

Central da República do Brasil: IX - Exercer a fiscalização das instituições 

financeiras e aplicar as penalidades previstas;” De outro lado, vê-se que a 

presente demanda se enquadra na hipótese delineada no item “II.1 - Da 

indústria do dano moral”. Primeiro porque o(a) advogado(a) Dr(a). 

Roberges Junior de Lima atua na Cidade de Várzea Grande, tendo 

escritório profissional na Avenida Filinto Müller, nº 1057, Bairro Centro, 

além de seu telefone possuir DDD daquela localidade (65) 3682-9210 e 

(65) 9 9226-3286. Segundo porque o(a) referido(a) advogado(a) tem 

precisamente 2728 (duas mil, setecentas e vinte e oito) ações ativas 

tramitando perante 47 (quarenta e sete) Juizados Especiais de diversas 

Comarcas deste Estado a saber com os seguintes quantitativos: Alta 

Floresta 1, Araputanga 1, Arenápolis 71, Barra do Bugres 419, Barra do 

Garças 332, Campo Novo do Parecis 15, Campo Verde 3, Chapada dos 

Guimarães 23, Colíder 3, Cotriguaçu 2, Cáceres 90, Diamantino 29, Dom 

Aquino 63, Feliz Natal 23, Guarantã do Norte 62, Guiratinga 7, Itiquira 3, 

Jaciara 24, Juara 7, Juscimeira 1, Juína 4, Lucas do Rio Verde 109, 

Matupá 36, Mirassol D’Oeste 38, Nobres 75, Nova Mutum 59, Nova 

Xavantina 3, Pedra Preta 7, Peixoto de Azevedo 9, Poconé 138, Pontes e 

Lacerda 30, Porto Esperidião 50, Primavera do Leste 19, Rio Branco 3, 

Rosário Oeste 24, Sapezal 15, Sinop 384, Sorriso 309, Santo Antônio do 

Leverger 127, São Félix do Araguaia 2, São José do Rio Claro 7, São José 

dos Quatro Marcos 7, Tangará da Serra 78, Terra Nova do Norte 2, Vera 

3, Vila Bela da Santíssima Trindade 5 e Água Boa 6, todas podendo conter 

petições iniciais idênticas como esta, por exceção obviamente dos dados 

pessoais da parte autora e do respectivo débito objurgado. Terceiro 

porque a procuração consta ter sido subscrita na Cidade de Várzea 

Grande, o que dificilmente ocorreu, já que a parte autora não se deslocaria 

de Colíder para Várzea Grande para esta finalidade Quarto porque o(a) 

advogado(a) Dr(a). Roberges Junior de Lima sequer compareceu à 

audiência de conciliação (Num. 9311599 - Pág. 1). Quinto porque houve a 

propositura direta da presente ação judicial sem qualquer prévia resolução 

administrativa. Houvesse boa-fé na demanda a recomendar a eventual 

inversão do ônus da prova nos termos da legislação consumerista, 

certamente a parte reclamante teria colacionado um mínimo de lastro 

probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a 

verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso vertente, 

haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por meios 

administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, 

existente na Comarca de Colíder. Sexto porque acostados os extratos de 

pagamento de faturas de consumo da parte autora perante a parte ré. 

Sétimo porque, como já dito, houve recente recomendação para o 

enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, em que se detectou, inclusive, crime de falsidade 

documental de faturas de consumo e comprovantes de endereço. 

Portanto, comprovada documentalmente pela parte demandada a 

existência da dívida cuja quitação não foi demonstrada pela parte autora 

na forma estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a 

inscrição nos cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva 

ensejadora do dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que 

inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a 

parte ré, notadamente pela fundamentação da petição inicial de Num. 

8143154 - Pág. 2 e 8: “(...) A Reclamante, pessoa humilde e trabalhadora, 

ao tentar concretizar algumas compras no comércio local, fora 

surpreendida com informação de que seu nome constava inserido nos 

órgãos restritivos ao crédito (SPC e SERASA), o que lhe impediu de 

concretizar o negócio e, naquele momento, lhe gerou grande 

constrangimento. De lá para cá, reiteradamente viu suas compras não 

autorizadas e vem sendo privada do crédito a que tem direito, já que é 

pessoa idônea e nunca deixou de arcar com seus compromissos. 

Sabedora de que nada devia, realizou consulta no Sistema de Proteção ao 

Crédito e constatou que seu nome/CPF havia sido incluído por débito no 

valor de R$ 615,46 (seiscentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) 

tendo como credora a empresa Reclamada (doc. anexo). DE FORMA 

ABSOLUTA, A REQUERENTE AFIRMA QUE NÃO TEM DÉBITO ALGUM COM 

O REQUERIDO, RAZÃO PELA QUAL A COBRANÇA E A RESTRIÇÃO 

CREDITÍCIA SÃO TOTALMENTE INDEVIDAS. (...)” (sic), bem como do 

pedido do item 4: “4- Que seja a presente ação julgada procedente, 

declarando a INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, bem como seja a empresa Ré 

condenada ao pagamento de R$ 14.480,00 (quatorze mil e quatrocentos e 

oitenta reais) a título de indenização por danos morais.” (sic), o que, como 

visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a 

multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 

10% (dez por cento) do valor da causa, considerada a condição pessoal 

da parte autora e a gravidade da conduta. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, prejudicadas as arguições preliminares; b) CONDENO a parte 

autora e seu(ua) advogado(a), de ofício, por litigância de má-fé no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 

14.480,00 (quatorze mil quatrocentos e oitenta reais), o que perfaz o 

montante de R$ 1.448,00 (um mil quatrocentos e quarenta e oito reais), 

bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as 

despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, 

art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo 

único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso 

III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de 

execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente inidônea, de 

fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade pague por uma 

atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas principalmente porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO A ELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, 

art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 

e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 
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lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 100. Deferido o 

pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na 

réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido 

superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio 

processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento 

em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.906/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça remetendo cópia da 

presente decisão para conhecimento e providências julgadas pertinentes; 

c) Oficiem-se aos Juizados Especiais das seguintes Comarcas 

remetendo-lhes cópia da presente decisão contendo os seguintes 

quantitativos de processos distribuídos pelo(a) Dr(a). Roberges Junior de 

Lima, advogado(a) que tem precisamente 2728 (duas mil, setecentas e 

vinte e oito) ações ativas tramitando perante 47 (quarenta e sete) 

Juizados Especiais de diversas Comarcas deste Estado a saber com os 

seguintes quantitativos: Alta Floresta 1, Araputanga 1, Arenápolis 71, 

Barra do Bugres 419, Barra do Garças 332, Campo Novo do Parecis 15, 

Campo Verde 3, Chapada dos Guimarães 23, Colíder 3, Cotriguaçu 2, 

Cáceres 90, Diamantino 29, Dom Aquino 63, Feliz Natal 23, Guarantã do 

Norte 62, Guiratinga 7, Itiquira 3, Jaciara 24, Juara 7, Juscimeira 1, Juína 4, 

Lucas do Rio Verde 109, Matupá 36, Mirassol D’Oeste 38, Nobres 75, 

Nova Mutum 59, Nova Xavantina 3, Pedra Preta 7, Peixoto de Azevedo 9, 

Poconé 138, Pontes e Lacerda 30, Porto Esperidião 50, Primavera do Leste 

19, Rio Branco 3, Rosário Oeste 24, Sapezal 15, Sinop 384, Sorriso 309, 

Santo Antônio do Leverger 127, São Félix do Araguaia 2, São José do Rio 

Claro 7, São José dos Quatro Marcos 7, Tangará da Serra 78, Terra Nova 

do Norte 2, Vera 3, Vila Bela da Santíssima Trindade 5 e Água Boa 6, 

todas podendo conter petições iniciais idênticas como esta, por exceção 

obviamente dos dados pessoais da parte autora e do respectivo débito 

objurgado. d) Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, 

do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Colíder, 20 de 

setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001029-68.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE RUBENS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001029-68.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ALEXANDRE RUBENS DA 

SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., 

LOJAS AVENIDA S.A Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 

- Da preliminar de ausência de interesse de agir Não há falar na falta da 

apontada condição da ação pois, apesar da comprovação de que, 

previamente ao seu ajuizamento, as requeridas excluíram o fatídico 

apontamento negativador com o estorno dos valores objeto da cobrança 

reputada por indevida na inicial, remanesce o interesse no pleito de 

indenização por danos morais, razão pela qual se rejeita a preliminar. II.2 - 

Do mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, 

inciso I, do NCPC. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de 

urgência proposta por ALEXANDRE RUBENS DA SILVA em desfavor de 

LOJAS AVENIDA S.A., e CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA., todos qualificados nos autos. E os pedidos formulados pela parte 

autora não merecem acolhimento. É que, ao revés, as requeridas 

comprovaram documentalmente a existência do débito e a legitimidade da 

inscrição da parte autora nos cadastros de inadimplentes, inexistindo, 

portanto, conduta abusiva. Alega a parte autora haver efetuado cadastro 

no estabelecimento comercial da requerida LOJAS AVENIDA S.A., 

oportunidade em que rejeitou a oferta de aquisição de cartão de crédito 

administrado pela corré CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA. Apesar disso, foi negativado por cobrança relativa ao aludido 

serviço. Entanto, no corpo da contestação conjunta das requeridas foram 

anexadas cópias dos formulários assinados pelo autor, mediante os quais 

contratou os indigitados serviços e produtos objeto do cadastro 

negativador. Quanto aos documentos, o autor, apesar de ciente do prazo 

de 5 (cinco) dias para impugná-los, consignado na decisão de 

recebimento da inicial (id. 8182755 - págs. 1/4) e na audiência de 

conciliação (id. 9311701 - págs. 1/2), restou silente, motivo pelo qual são 

considerados autênticos, conforme inteligência do art. 411, inciso III, do 

NCPC. Com isso, não há que se falar em inexistência de débito e conduta 

ilícita das rés ensejadora do dever de indenizar por danos morais. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeito a arguição preliminar e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 

20 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001107-62.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 
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1001107-62.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ADEMIR BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento. Com efeito, restou incontroversa a contestada negativação 

junto aos órgãos de proteção ao crédito por débito junto à(s) parte(s) 

demandada(s), que a parte autora alega inexistir. Entanto, a(s) parte(s) 

requerida(s) produziu(ram) prova da existência do(s) negócio(s) 

jurídico(s) celebrado(s) entre as partes, cujo inadimplemento por aquela 

(parte autora) ensejou o(s) apontamento(s) em discussão. Quanto aos 

documentos exibidos pela(s) parte(s) demandada(s), a parte autora, 

apesar de ciente do prazo de 5 (cinco) dias para impugná-los, deixou-o 

transcorrer sem se manifestar, motivo pelo qual são considerados 

autênticos, na inteligência do art. 411, inciso III, do NCPC: “Art. 411. 

Considera-se autêntico o documento quando: III - não houver impugnação 

da parte contra quem foi produzido o documento.” Com isso, comprovada 

documentalmente pela(s) parte(s) demandada(s) a existência da dívida, 

cuja quitação não foi comprovada pela parte autora na forma estabelecida 

no art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos cadastros 

de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do dever de 

indenizar. Por conseguinte, impõe-se o acolhimento do pedido contraposto 

para condenação da parte autora ao pagamento da dívida. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e ACOLHO o pedido contraposto, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

para CONDENAR a parte autora ao pagamento do débito originário com 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo 

IPCA-E, ambos a partir do vencimento, na forma dos arts. 389, 394, 395, 

397 e 398 do Código Civil c.c. a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 20 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA OAB - 035.094.591-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001277-97.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MEDEIROS MACHADO & 

CARVALHO FILHO LTDA - ME REPRESENTANTE: DOMINGOS BRUNO 

FROIS DA SILVA REQUERIDO: ADRIANE FERREIRA GOMES Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual. Considerando 

que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada 

e, consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 20 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICKSON TEYLOR NICASTRO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000360-78.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BOSSA DROGARIA LTDA - 

ME REQUERIDO: NICKSON TEYLOR NICASTRO SILVA Vistos. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO De início, destaca-se que a parte 

reclamada é revel, pois, devidamente citada e intimada (Num. 13680342 - 

Pág. 1), deixou de comparecer à audiência de conciliação e contestar a 

inicial. Desta forma, decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95, e, consoante o que faculta o art. 355, inciso II, do NCPC, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de ação de cobrança proposta por A L BOLSA EIRELI 

- ME em desfavor de NICKSON TEYLOR NICASTRO SILVA, todos 

devidamente qualificados. A parte autora argumenta que a parte ré 

adquiriu produtos diversos que perfazem o valor de R$ 1.145,73 (um mil 

cento e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), encontrando-se 

inadimplente com a obrigação de pagar. A inicial veio acompanhada de 

notas promissórias e comprovantes, o que comprova o pleito da parte 

autora. Com isso, reconhecida a revelia, por se tratar de direitos 

disponíveis, aplicam-se os efeitos indireto ou mediato, processual, 

preclusivo e, acima de tudo, material, a presumir a veracidade dos fatos 

afirmados pela parte autora e não contestados pela parte ré, 

caracterizada a confissão tácita, na autorização do art. 344 do NCPC. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 1.145,73 (um mil cento e quarenta e cinco reais e 

setenta e três centavos) em favor da parte reclamante com juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a 

partir do vencimento, na forma do arts. 389, 394 e 397 do CC c.c. a 

Súmula 43 do STJ. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, remeta-se o feito ao arquivo com as 

devidas baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 20 de setembro de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-70.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCENIL DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000615-70.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MEDEIROS MACHADO & 

CARVALHO FILHO LTDA - ME REQUERIDO: JOCENIL DA SILVA SOARES 

Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO De início, destaca-se que a 

parte reclamada é revel, pois, devidamente citada e intimada (Num. 

12956762 - Pág. 1), deixou de comparecer à audiência de conciliação e 

contestar a inicial. Desta forma, decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 20 

da Lei 9.099/95, e, consoante o que faculta o art. 355, inciso II, do NCPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de ação de cobrança proposta por MEDEIROS 

MACHADO E CARVALHO FILHO LTDA ME em desfavor de JOCENIL DA 

SILVA SOARES, todos devidamente qualificados. A parte autora 
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argumenta que a parte ré adquiriu produtos diversos que perfazem o valor 

de R$ 621,21 (seiscentos e vinte e seis reais e vinte um centavos), 

encontrando-se inadimplente com a obrigação de pagar. A inicial veio 

acompanhada de duplicatas, o que comprova o pleito da parte autora. Com 

isso, reconhecida a revelia, por se tratar de direitos disponíveis, 

aplicam-se os efeitos indireto ou mediato, processual, preclusivo e, acima 

de tudo, material, a presumir a veracidade dos fatos afirmados pela parte 

autora e não contestados pela parte ré, caracterizada a confissão tácita, 

na autorização do art. 344 do NCPC. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 621,21 

(seiscentos e vinte e seis reais e vinte um centavos)em favor da parte 

reclamante com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do vencimento, na forma do arts. 

389, 394 e 397 do CC c.c. a Súmula 43 do STJ. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, remeta-se 

o feito ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 20 de 

setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO COSTA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000783-38.2018.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: LAURINDO COSTA DE ARAUJO Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO De início, destaca-se que a parte reclamada é revel, 

pois, devidamente citada e intimada (Num. 13680342 - Pág. 1), deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e contestar a inicial. Desta forma, 

decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, e, consoante o 

que faculta o art. 355, inciso II, do NCPC, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por E L ALVES MERCADO ME em desfavor de 

LAURINDO COSTA DE ARAÚJO, todos devidamente qualificados. A parte 

autora argumenta que a parte ré adquiriu produtos diversos que perfazem 

o valor de R$ 767,65 (setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e 

cinco centavos), encontrando-se inadimplente com a obrigação de pagar. 

A inicial veio acompanhada de notas promissórias, o que comprova o 

pleito da parte autora. Com isso, reconhecida a revelia, por se tratar de 

direitos disponíveis, aplicam-se os efeitos indireto ou mediato, processual, 

preclusivo e, acima de tudo, material, a presumir a veracidade dos fatos 

afirmados pela parte autora e não contestados pela parte ré, 

caracterizada a confissão tácita, na autorização do art. 344 do NCPC. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 767,65 (setecentos e sessenta e sete reais e sessenta 

e cinco centavos) em favor da parte reclamante com juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir 

do vencimento, na forma do arts. 389, 394 e 397 do CC c.c. a Súmula 43 

do STJ. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, remeta-se o feito ao arquivo com as devidas 

baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 20 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000794-67.2018.8.11.0009. REQUERENTE: AGUIAR LOURENCO BOSSA - 

ME REQUERIDO: MARILENE FERREIRA DA SILVA Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO De início, destaca-se que a parte reclamada é revel, 

pois, devidamente citada e intimada (Num. 13680604 - Pág. 1), deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e contestar a inicial. Desta forma, 

decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, e, consoante o 

que faculta o art. 355, inciso II, do NCPC, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por AGUIAR LOURENÇO BOSSA ME em 

desfavor de MARILENE FERREIRA DA SILVA, todos devidamente 

qualificados. A parte autora argumenta que a parte ré adquiriu produtos 

diversos que perfazem o valor de R$ 774,85 (setecentos e setenta e 

quatro reais e oitenta e cinco centavos), encontrando-se inadimplente com 

a obrigação de pagar. A inicial veio acompanhada de notas promissórias, 

o que comprova o pleito da parte autora. Com isso, reconhecida a revelia, 

por se tratar de direitos disponíveis, aplicam-se os efeitos indireto ou 

mediato, processual, preclusivo e, acima de tudo, material, a presumir a 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora e não contestados pela 

parte ré, caracterizada a confissão tácita, na autorização do art. 344 do 

NCPC. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR a parte reclamada 

ao pagamento de R$ 774,85 (setecentos e setenta e quatro reais e oitenta 

e cinco centavos) em favor da parte reclamante com juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir 

do vencimento, na forma do arts. 389, 394 e 397 do CC c.c. a Súmula 43 

do STJ. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, remeta-se o feito ao arquivo com as devidas 

baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO DONIZETE ROSSETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001266-68.2018.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: ROMILDO DONIZETE ROSSETO Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual. Assim, 

considerando que a desistência do feito, mesmo sem a anuência da parte 

ré já citada, implicará na extinção do processo sem resolução do mérito, 

(Enunciado 90 do FONAJE), HOMOLOGO o pedido de desistência, e julgo 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Após o trânsito em julgado, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 19 de 

setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

TAYS REGINA TARGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ZANE MARTINS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000890-82.2018.8.11.0009. REQUERENTE: TAYS REGINA TARGA 

REQUERIDO: MARIA APARECIDA ZANE MARTINS Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO De início, destaca-se que a parte reclamada é revel, 

pois, devidamente citada e intimada (Num. 13739144 - Pág. 1), deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e contestar a inicial. Desta forma, 

decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, e, consoante o 

que faculta o art. 355, inciso II, do NCPC, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por TAYS REGINA TARGA em desfavor de 

MARIA APARECIDA ZANE MARTINS, todos devidamente qualificados. A 

parte autora argumenta que a parte ré adquiriu produtos diversos que 

perfazem o valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), 

encontrando-se inadimplente com a obrigação de pagar. A inicial veio 

acompanhada de cheque devolvido com numeração 11 e 12, de 

titularidade da parte requerida, o que comprova o pleito da parte autora. 

Com isso, reconhecida a revelia, por se tratar de direitos disponíveis, 

aplicam-se os efeitos indireto ou mediato, processual, preclusivo e, acima 

de tudo, material, a presumir a veracidade dos fatos afirmados pela parte 

autora e não contestados pela parte ré, caracterizada a confissão tácita, 

na autorização do art. 344 do NCPC. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.320,00 

(um mil trezentos e vinte reais) em favor da parte reclamante com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, 

ambos a partir do vencimento, na forma do arts. 389, 394 e 397 do CC c.c. 

a Súmula 43 do STJ. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, remeta-se o feito ao arquivo com as 

devidas baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 19 de setembro de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FRANCIELE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000793-82.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BOSSA DROGARIA LTDA - 

ME REQUERIDO: CAMILA FRANCIELE DE SOUZA Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO De início, destaca-se que a parte reclamada é revel, 

pois, devidamente citada e intimada (Num. 13679610 - Pág. 1), deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e contestar a inicial. Desta forma, 

decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, e, consoante o 

que faculta o art. 355, inciso II, do NCPC, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por A L BOSSA EIRELI - ME em desfavor de 

CAMILA FRANCIELE DE SOUZA, todos devidamente qualificados. A parte 

autora argumenta que a parte ré adquiriu produtos diversos que perfazem 

o valor de R$ 767,55 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e 

cinco centavos), encontrando-se inadimplente com a obrigação de pagar. 

A inicial veio acompanhada dos comprovantes, notas fiscais e recibos do 

negócio jurídico estabelecido, o que comprova o pleito da parte autora. 

Com isso, reconhecida a revelia, por se tratar de direitos disponíveis, 

aplicam-se os efeitos indireto ou mediato, processual, preclusivo e, acima 

de tudo, material, a presumir a veracidade dos fatos afirmados pela parte 

autora e não contestados pela parte ré, caracterizada a confissão tácita, 

na autorização do art. 344 do NCPC. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 767,55 

(setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) em 

favor da parte reclamante com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do vencimento, na 

forma do arts. 389, 394 e 397 do CC c.c. a Súmula 43 do STJ. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, remeta-se o feito ao arquivo com as devidas baixas, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-83.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO NICACIO (REQUERENTE)

ROSANA SILVA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000877-83.2018.8.11.0009. REQUERENTE: PAULO ROBERTO NICACIO 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que 

a parte autora, devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu à solenidade e não apresentou qualquer justificativa, o que 

faz presumir sua desistência. Assim, considerando que a desistência do 

feito, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem resolução do mérito, (Enunciado 90 do FONAJE), 

HOMOLOGO a desistência tácita da parte autora e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a previsão dos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o 

devido zelo por aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil 

processos em trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do 

trabalho, razão pela qual CONDENO a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC 

c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” 

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” 

Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios na forma 

dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro 

da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010033-49.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO PICHITELI (EXEQUENTE)

Silvio Eduardo Polidorio (ADVOGADO(A))

SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAN TUR (EXECUTADO)

POLLIANA PATRICIA PIOVESAN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010033-49.2013.8.11.0009. EXEQUENTE: ANTONIO APARECIDO 

PICHITELI EXECUTADO: PAN TUR Vistos. Trata-se de ação de cumprimento 

de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da parte 
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executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao depósito 

realizado pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, 

pugnando ao fim pela extinção do feito. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010347-87.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR COSTA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

IVAINE MOLINA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIO CALZOLARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXECUTADO)

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (ADVOGADO(A))

FRANCISCO BRUNO MARIANO DE MORAES RABELLO (ADVOGADO(A))

RODRIGO SANCHES DE PAIVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010347-87.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: OSMAR COSTA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada efetuou o 

pagamento do débito em questão, razão pela qual a parte exequente não 

se opôs à extinção do feito. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor penhorado e vinculado a este processo à parte 

requerida. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 19 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001244-10.2018.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: JOSE ALVES DE LIMA Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência 

da ação por falta de interesse processual. Considerando que, no termos 

do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada e, 

consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 18 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALQUIA DE LACERDA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001245-92.2018.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: DALQUIA DE LACERDA SOARES Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual. Assim, 

considerando que a desistência do feito, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem resolução do mérito, 

(Enunciado 90 do FONAJE), HOMOLOGO o pedido de desistência, e julgo 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Após o trânsito em julgado, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 18 de 

setembro de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118690 Nr: 1443-35.2018.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA BEZERRA, CARTÓRIO DO 2º OFICIO 

DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE COMODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, Telefone ( ) 

-. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar eventuais terceiros interesados acerca do falecimento 

do sr. Teófilo Rosa Sares, para que no prazo de 20 dias se manifestem.

Despacho/Decisão: Tendo em vista a negativa da diligência defiro o pedido 

do Ministério Público.Expeça-se edital de intimação, com prazo de 20 dias, 

noticiando o falecimento do sr. Teófilo Rosa Soares.Decorrido o prazo, 

visto que não encontrado seu local de nascimento, arquive-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, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 19 de julho de 2018

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121759 Nr: 2825-63.2018.811.0046

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DORS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar a parte interessada de que a restituição 

foi realizada em 24/08/2018, de modo que o feito será arquivado.

1ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000803-15.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

O. C. D. S. B. J. (REQUERENTE)

LAERTE DOMINGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ROSANGELA MAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON APARECIDO RODRIGUES (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

J BAGATINI TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000803-15.2018.8.11.0046 Vistos. Defiro o pedido de 

parcelamento das custas conforme solicitado. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Designo audiência 

de conciliação para o dia 14 de Novembro de 2018, ás 13:00 horas, a ser 

realizada no CEJUSC da comarca. Cite-se e intime-se o polo passivo, com 

a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). Intime-se 

a parte autora acerca desta decisão, por meio do seu advogado 

constituído, via DJE, para que compareça à audiência designada. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT, 14 de setembro de 

2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000803-15.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

O. C. D. S. B. J. (REQUERENTE)

LAERTE DOMINGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ROSANGELA MAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON APARECIDO RODRIGUES (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

J BAGATINI TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000803-15.2018.8.11.0046 Vistos. Defiro o pedido de 

parcelamento das custas conforme solicitado. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Designo audiência 

de conciliação para o dia 14 de Novembro de 2018, ás 13:00 horas, a ser 

realizada no CEJUSC da comarca. Cite-se e intime-se o polo passivo, com 

a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). Intime-se 

a parte autora acerca desta decisão, por meio do seu advogado 

constituído, via DJE, para que compareça à audiência designada. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT, 14 de setembro de 

2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000608-30.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA (ADVOGADO(A))

RENY GONCALVES GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Código 

1000608-30.2018.8.11.0046. Vistos. 1 – Designo o dia 04 de Outubro de 

2018, às 16:30 horas, para realização de audiência de instrução e 

julgamento. 2 – Intime-se o advogado da parte requerida, via DJE, para que 

tenha ciência desta decisão e comprove nos autos a intimação das 

testemunhas arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova 

testemunhal. 3 – Ciência à autarquia. 4 – P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT, 14 de setembro de 2018. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000608-30.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA (ADVOGADO(A))

RENY GONCALVES GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Código 

1000608-30.2018.8.11.0046. Vistos. 1 – Designo o dia 04 de Outubro de 

2018, às 16:30 horas, para realização de audiência de instrução e 

julgamento. 2 – Intime-se o advogado da parte requerida, via DJE, para que 

tenha ciência desta decisão e comprove nos autos a intimação das 

testemunhas arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova 

testemunhal. 3 – Ciência à autarquia. 4 – P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT, 14 de setembro de 2018. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000969-47.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI SOARES DE ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000969-47.2018.8.11.0046. Vistos. 1 

– Tendo sido juntado documento que serve como prova escrita sem 

eficácia de título executivo, verifica-se que a ação monitória é pertinente 

(CPC, art. 700). 2 - Defiro, pois, de plano, a expedição do mandado de 

pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer 

ou de não fazer, com o prazo de 15 dias, nos termos pedidos na inicial, 

bem como para o pagamento de honorários advocatícios, estes 

equivalentes a 5% do valor da causa (CPC, art. 701), anotando-se, ainda, 

nesse mandado, que, caso o réu o cumpra, no prazo estipulado, ficará 

isento de custas processuais (CPC art. 701, § 1º). 3 - Conste ainda, do 

mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e, caso não 

haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC art. 700). 4 - 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL
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Processo Número: 1000642-05.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LAYR PEREIRA PERONDI (REQUERENTE)

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

ADRIANO LUCAS LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juiz de Direito da 2ª Vara de Comarca de Comodoro MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000642-05.2018.8.11.0046 Vistos. Trata-se de ação 

proposta em que se verifica que o autor pediu desistência do feito. Decido. 

Tendo em vista que esse juízo se declarou incompetente a petição de 

desistência não pode ser apreciada, afinal apenas o juízo competente 

pode extinguir o feito, assim sendo, determino que seja cumprida a 

decisão de determinou a remessa do feito para a comarca Porto 

Ferreira/SP. P. I. C. Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE 

RESENDE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000855-11.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER (ADVOGADO(A))

MARCELO PIOVEZAN (REQUERENTE)

SILVANA APARECIDA LOURENCO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000855-11.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: SILVANA APARECIDA LOURENCO FERREIRA, MARCELO 

PIOVEZAN Sentença. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO CONSENSUAL proposta por Silvana 

Aparecida Lourenço Ferreira e Marcelo Piovezan, objetivando romper o 

vínculo matrimonial até então existente entre as partes. Informam que 

estão separados judicialmente desde 27/07/2005 conforme sentença 

transitada em julgado na ação de separação processada e julgada na vara 

única desta comarca. Declaram que por força de acordo homologado o 

adolescente está sob a guarda de sua genitora de forma que não há 

direitos indisponíveis a serem decididos. Parecer do MPE às fls. 17. 

DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL 

EM DIVÓRCIO CONSENSUAL proposta por Silvana Aparecida Lourenço 

Ferreira e Marcelo Piovezan, objetivando romper o vínculo matrimonial até 

então existente entre as partes. O artigo 731 do CPC declara: Art. 731. A 

homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os 

requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os 

cônjuges, da qual constarão: I - as disposições relativas à descrição e à 

partilha dos bens comuns; II - as disposições relativas à pensão alimentícia 

entre os cônjuges; III - o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e 

ao regime de visitas; e IV - o valor da contribuição para criar e educar os 

filhos. Parágrafo único. Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha 

dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio, na forma 

estabelecida nos arts. 647 a 658. O artigo 1.580 do Código Civil declara 

que: Art. 1.580. Decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença que 

houver decretado a separação judicial, ou da decisão concessiva da 

medida cautelar de separação de corpos, qualquer das partes poderá 

requerer sua conversão em divórcio. § 1o A conversão em divórcio da 

separação judicial dos cônjuges será decretada por sentença, da qual não 

constará referência à causa que a determinou. Considerando o acordo de 

vontade entre as partes, acolho o parecer ministerial para JULGAR 

PROCEDENTE e homologar o pedido de conversão da separação judicial 

em DIVÓRCIO, o que o faço com resolução de mérito com fundamento no 

artigo 487, III do CPC. P. I. Isento de custas face à gratuidade. Transitada 

em julgado, expeça-se Mandado para Inscrição e Averbação aos 

Cartórios competentes. Após, arquive-se, em segredo de justiça, 

conforme artigo 189 do Código de Processo Civil. P. R. I. C. Comodoro/MT, 

14 de setembro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000968-62.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDRA BOFF (ADVOGADO(A))

COMERCIAL NOVO ESTADO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000968-62.2018.8.11.0046 Vistos. Cumpra-se na forma 

requerida, servindo a presente Carta Precatória como mandado. 

Expeça-se o necessário. Após, devolva com nossas homenagens. 

Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000996-30.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MONTAGNER (ADVOGADO(A))

PAULO GILBERTO DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000996-30.2018.8.11.0046 Vistos. Cumpra-se na forma 

requerida, servindo a presente Carta Precatória como mandado. 

Expeça-se o necessário. Após, devolva com nossas homenagens. 

Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000986-83.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000986-83.2018.8.11.0046 Vistos. Considerando que até o 

presente momento não há vinculação da guia de recolhimento das custas 

e taxas, intime-se a parte autora para providenciar a citada vinculação ou 

mesmo a arrecadação. Após a citada vinculação, autos conclusos para 

recebimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000263-64.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEANE DE MELO SOUZA (REQUERENTE)

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADENIR ROSSATI MANCOELHO (REQUERIDO)

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON ALVES DE ATAIDES (TESTEMUNHA)

HELENILDA DE SOUZA SANTOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000263-64.2018.8.11.0046 OCORRÊNCIAS 1) Declarada 

aberta a audiência com as formalidades legais verificou-se a ausência dos 

advogados atuantes no presente feito. DELIBERAÇÕES 1) Considerando 

que os advogados não compareceram na presente solenidade o que 

indica o total desinteresse na produção da prova, restituo a presente 

precatória ao douto juízo deprecante. 2) Cumpra-se. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000776-32.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERENTE)

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MORAES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000776-32.2018.8.11.0046 Vistos. Cumpra-se na forma 

requerida, servindo a presente Carta Precatória como mandado. Deixo de 

apreciar o pedido de devolução do valor pago na guia n. 40484, tendo em 

vista que este deve ser formulado perante a Diretoria do Foro. Expeça-se 

o necessário. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000867-25.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY GUSTAVO GIONGO (REQUERENTE)

FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER (ADVOGADO(A))

VALDIR GIONGO (REQUERENTE)

VALDISNEI JOSE GIONGO (REQUERENTE)

FLAVIO CARLOS GIONGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA HELENA SEMENTES LTDA (REQUERIDO)

ELIO ADANIR GIONGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000867-25.2018.8.11.0046 Vistos. Cumpra-se na forma 

requerida, servindo a presente Carta Precatória como mandado. 

Expeça-se o necessário. Após, devolva com nossas homenagens. 

Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113547 Nr: 6767-40.2017.811.0046

 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: Tatiane de Almeida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:12482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 As partes são legítimas.

Verifica-se que foi realizada a remessa dos autos para a Fazenda Pública 

Estadual em 30/01/2018 (ref. 24), sendo realizada a devolução em 

13/09/2018 (ref. 25) sem manifestação, ocasião em que a secretaria 

certificou o decurso de prazo.

Consta no artigo 344 do Código de Processo Civil, in verbis:

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

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

Isso posto, opera-se a preclusão contra o requerido, motivo pelo qual lhe 

aplico os efeitos da revelia.

Fixo como ponto controvertido decidir se a embargante possui posse da 

área desde a data em que foi lavrada a escritura pública de compra e 

venda (25/11/2011).

 Intime-se a requerente para se manifestar solicitando o que entender 

pertinente, o julgamento antecipado ou eventual produção de provas.

P. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64348 Nr: 2520-55.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 DELIBERAÇÕES

1- Defiro o pedido do MPE, vez que a vítima foi intimada e preferiu não 

comparecer.

 2-Considerando que a instrução do feito ainda não se encerrou, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de Novembro de 2018, 

às 15:50 horas.

 3- A fim de racionalizar os trabalhos da escrivaninha, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E C O N D U Ç Ã O C O E R C I T I V A.

4- Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18291 Nr: 2950-85.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURO COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA ROSANA DA CRUZ, LUCIOMERO 

ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - 

OAB:5246/RO, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A, PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34687 Nr: 2871-33.2010.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN CARLOS LIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO GOTARDO DE AQUINO, JANETE 

GOTARDO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, LAURO MARVULLE - OAB:MT 3.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

GEAN CARLOS LIZZI, qualificado nos autos, interpõe EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO contra a decisão de fls. 465/467, alegando que houve 

contradição na citada ao declinar a competência para o juízo da Segunda 

Vara, em razão do tramite dos autos de código 34686 que possui em 

comum com a presente ação o objeto, qual seja o lote de n. 189 localizado 

na Gleba Zambam, porém, o repromencionado processo possui como 

objeto o lote 188, portanto lotes distintos.

Impugnação aos embargos de declaração às fls. 484/486.

Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

Passo a análise do mérito.

 Constam as fls. 119 as seguintes coordenadas N 8.482.77,0644m e E 

190.494,4964m que se refere ao lote de n. 189 (fls. 394), sendo que a 

inicial constou erroneamente como lote n. 190.

A embargante junta a inicial da ação de código 34686 (em trâmite na 

segunda vara) em que se verifica, inicialmente, grande confusão em 

relação ao número dos lotes constando ora como de n. 189, ora em n. 

188. Entretanto o lote discutido na aludida ação possui as seguintes 

coordenadas N 8.482.665,6054m e E 190.304,8206 (fls. 470).

Verifica-se que assiste razão a parte embargante, uma vez que não há de 
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se falar em declinação de competência para a Segunda Vara.

Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios e 

casso a decisão de fls. 465/467, com a finalidade de manter os autos 

nessa Vara.

Após decurso do prazo recursal, autos conclusos pra prolação de 

sentença.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89578 Nr: 2074-47.2016.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO DONIZETE FELICIANI, EUSINÉIA ZOPPI 

FELICIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO PECUÁRIA SUL DO ARIPUANÃ LTDA, 

CANORPA - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO NORTE DO 

PARANÁ, COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE IVAIPORÃ 

LTDA, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA NORTE PIONEIRO LTDA - 

CANORP, COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE 

CORNELIO PROCOPIO LTDA - COPROCAFÉ, COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA DOS CAFEICULTORES DE PORECATU LTDA, 

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DE MANDAGUARI LTDA, ANTÔNIO 

SILVESTRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CORRÊA 

CRESPI - OAB:36.647/PR

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo, entretanto, no 

mérito, nego provimento.Pergunto qual a necessidade de realização de 

pericia, se a área está delimitada no registo dominiais da requerida 

AGROPECUÁRIA SUL DO ARIPUANÃ? Área que as partes sequer se 

deram o trabalho de descrever as delimitações nem no acordo acostado, 

nem nos embargos propostos.Verifica-se que a própria cláusula sexta 

afirma que a pericia constatará a área, sendo que inclusive pode passar 

da matricula acostada na inicial. Assim como o objeto é certo?! Alias o 

objeto, que é incerto, ao que parece ultrapassa o pedido inicial.Ora, como 

que o acordo celebrado não atingira direito de terceiros? Se os 

acordantes pretendem o reconhecimento de prescrição aquisitiva, sem a 

intimação dos confinantes e oitiva das fazendas públicas.Saliento ainda 

que o acordo juntado às partes estipulam valores, tratando de velada 

alienação da área, sendo que o correto seriam os acordantes realizarem 

contrato de compra e venda, uma vez que não se trata de hipótese de 

aquisição originaria e há a necessidade de recolhimento do tributo 

aplicável.Desta forma, caso a parte não esteja satisfeita com a decisão 

proferida, deve lançar mãos de outros meios processuais.Assim sendo, 

por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29733 Nr: 733-30.2009.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CHRISTIAN LAURE - 

OAB:155.277/SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100897 Nr: 1329-33.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALENTIM WINGENBACH, ALDERINO DE AMORIM 

CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Regional Federal da 1ª Região com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71024 Nr: 3480-74.2014.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNRL, FDSR, WKRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a inventariante pessoalmente para que informe a fase em que se 

encontre o reconhecimento de paternidade e realize as primeiras 

declarações no prazo de 20 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98368 Nr: 155-86.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que não foi cumprido o penúltimo parágrafo da 

determinação às folhas 147, conforme certidão às folhas 154, verifica-se 

que o executado cumpriu com a obrigação, impondo-se assim a extinção 

do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado (fls. 

112/118), JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

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

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97592 Nr: 5516-21.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ANTONIO ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - BRASIL FOODS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:36568

 Vistos.
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Trata-se de execução visando o adimplemento de R$11.664,64.

Devidamente citado, o executado interpôs embargos à execução, 

garantindo o juízo com o valor exequendo, sendo que os embargos foram 

julgados improcedentes.

A parte exequente, então, requereu a expedição de alvará para liberação 

da quantia depositada nos autos, bem como a intimação do executado 

para efetuar o pagamento das custas e dos honorários.

Tendo em vista que o efeito do recurso será dado pelo relator e não por 

este juízo de 1º grau, indefiro o pedido de levantamento do valor até que 

seja confirmado o efeito em que o recurso será recebido.

 P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21923 Nr: 2934-97.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o recolhimento das custas processuais (fls. 178), 

determino o cumprimento ao despacho proferido às folhas 166, 

procedendo-se o levantamento da penhora realizada no imóvel matriculado 

sob o nº. 978, conforme solicitado.

 Após, conforme requerido, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120212 Nr: 2118-95.2018.811.0046

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 DELIBERAÇÕES

1) Defiro o pedido de prova emprestada.

2) Considerando a manifestação do MPE, determino a intimação da 

advogada Gleyscler Belussi Ribeiro Gonçalves, OAB/MT 16681/O, do 

adolescente para que informe se ainda possui interesse na oitiva das 

testemunhas arroladas às fls. 98.

3) P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39028 Nr: 44-78.2012.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANITA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GHEDIN - OAB:21664, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, tendo em vista a decisão de fls. 259.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120846 Nr: 2402-06.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MZDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA, MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

O MPE se manifestou favoravelmente à homologação às fls. 60.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que seus termos e condições ficam 

fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Arbitro 02 URH em favor da Dra. Rosangela Bordinhão Baiaroski que 

acompanhou a audiência de conciliação ante a inexistência de Defensor 

Público nesta comarca. Tal valor deverá ser pago pela Defensoria Pública 

tendo em vista que o ente possui orçamento próprio.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

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

 Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 6206 Nr: 187-19.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOMAT CIA SUCRO ALCOOLEIRA DE MATO 

GROSSO, NERI GUILHERME ARTMANN, USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:9.237/MT, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321/PR, FABIO LUIS 

ANTONIO - OAB:OAB/PR 31.149, GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Intimar a parte executada de que foi apresentada pela perita o valor de R$ 

19.500,00 para pagamento dos honorários periciais, devendo ainda a 

parte executada depositar tal valor no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de perdimento da prova pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39100 Nr: 115-80.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIVAL COMBUSTIVEIS LTDA, DENILSON 

MARCOS BARBIEIRO, PAULO SÉRGIO BARBIERO, ALAIR CARICIMI 

BARBIERO, ELISÂNGELA RODRIGUES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o prazo requerido às fls. 133 já decorreu, portanto, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, comprovar nos autos a distribuição da Carta Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119737 Nr: 1858-18.2018.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON TRINDADE DE ALMEIDA, JONILSON 

AZEVEDO NETO, VALDEMAR PEDROSO, VANDERLEI LOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA - 

OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Pereira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 10.948

 Vistos.

 Considerando que a interpelação dos interessados não possui natureza 

contencioso DETERMINO o cumprimento da parte final do despacho de ref. 

4, qual seja a certificação do decurso do prazo de 48 horas da notificação 

aos interessados e a entrega dos autos para a parte autora independente 
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de traslado.

Após, AUTOS ao arquivo, tendo em vista que cumpriu sua finalidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101291 Nr: 1537-17.2017.811.0046

 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: MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO ÁVILA SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que já foi proferida sentença de mérito às folhas 55 e 

considerando a certidão retro, aguarde-se o prazo para interposição de 

recurso e após, em caso de inércia ou concordância das partes, 

remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123882 Nr: 3680-42.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROGÉRIO VALFRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO FÁBIO 

ARCANJO RODRIGUES - OAB:331415, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653, MASSAO RIBEIRO MATUDA - OAB:103409/SP

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução em que as partes requereram a 

suspensão do feito com fulcro no art. 313 do CPC.

Defiro o pedido retro.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75759 Nr: 1470-23.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:MT/11043-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123819 Nr: 3648-37.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RAMOS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 119336 Nr: 1713-59.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMdNM, RPdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a notícia de pagamento às folhas 33, intime-se a parte 

autora via DJE para que se manifeste no prazo legal.

Ressalto que tenho como válida a intimação anterior, afinal a parte mudou 

de endereço sem avisar o juízo.

 Após o decurso do prazo, autos ao MPE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000994-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALBEDEM ALEM SALES TRISTAO (AUTOR(A))

MARINEUSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE ALVES BONIFACIO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Vistos etc. Conforme se observa do pedido inicial, 

o autor, ao argumento de não possuir condições financeiras para arcar 

com as custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido 

que passo a analisar. A lei que regulamentou a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados é a bem conhecida lei n.º 1.060/50, o qual teve 

seus artigos 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17 expressamente revogados pelo 

Código de Processo Civil de 2015. Dispõe o artigo 98 do Código de 

Processo Civil, in verbis: 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. Destaco, ainda os §§ 2º e 3º do 

artigo 99 do citado diploma normativo: §2º O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. §3º Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Por outro lado o 

artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República afirma que: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Em que pese o disposto no §3º 

do artigo 99 do CPC, este deve ser interpretado tendo por base a 

Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar sua 

insuficiência de recursos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. Correta a decisão singular que 

indeferiu o pedido de concessão da Assistência Judiciária Gratuita ao 

agravante, pois não logrou êxito em trazer documentação que 

comprovasse sua condição de carência de recursos que alega na 

petição, não bastando a simples declaração de insuficiência econômica 

para a concessão do benefício da justiça gratuita. RECURSO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70047330295, Décima 

Sétima Câmara Cível,... (TJ-RS - AI: 70047330295 RS , Relator: Luiz Renato 

Alves da Silva, Data de Julgamento: 01/02/2012, Décima Sétima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/02/2012) Deve ainda 

ser analisado que no caso concreto, que o autor é policial militar efetivo, 

sendo que possui subsidio no montante de R$ 4.639,19, sendo que 

percebe um total liquido de R$ 3.836,01 (incluindo a consignação 

descontada na fonte). Assim, verifica-se que o citado possui condições 

de arcar com as custas de um processo cujo valor da causa não passa 

de vinte mil reais. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 
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que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e 

qualquer pedido de assistência. Assim, intime-se o requerente para, no 

prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, procedendo ao 

recolhimento das custas e respectiva vinculação aos autos, sob pena de 

ser cancelada a distribuição do feito (CPC §2º do art. 99 e art. 290). 

Cumpra-se. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000609-15.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

GILMAR BARBOSA DE SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000609-15.2018.8.11.0046. 

Sentença. Vistos. Trata-se de ação proposta em que se verifica que o 

autor pediu desistência do feito. Decido. Tendo em vista a manifestação da 

parte autora, homologo a desistência e extingo a demanda sem resolução 

de mérito com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo 

Civil. Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os 

presentes autos. Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. C. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000949-56.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERSON LEANDRO COSTA (ADVOGADO(A))

EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO (ADVOGADO(A))

MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO (ADVOGADO(A))

CESAR CASSOL (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ MONTEIRO DA COSTA FILHO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000949-56.2018.8.11.0046. 

Sentença. Vistos. Trata-se de mandado de segurança proposto em que se 

verifica que o autor pediu desistência do feito. Decido. Tendo em vista a 

manifestação da parte autora, homologo a desistência e extingo a 

demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, declaro extinto, sem 

resolução de mérito, os presentes autos. Após o trânsito, ao arquivo, com 

as baixas e anotações necessárias. P. R. I. C. Ciência ao MPE. Comodoro. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000890-68.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

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

K. L. R. (REQUERENTE)

D. S. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000890-68.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: DIEGO SANTOS BARBOSA, KATIELE LANAS RODRIGUES 

Vistos. Diego Santos Barbosa e Amanda Lanas Rodrigues, representada 

por sua genitora, todos qualificados nos autos, ajuízam pedido de 

Homologação de Acordo de Destituição de Paternidade. Aduz, em 

apertada síntese que, devido a exame de DNA realizado constatou-se que 

a menor aqui representada não é filha do também requerente, pelo que 

requerem a desconstituição da paternidade. Instado a se manifestar o 

Ministério Público requereu a extinção do feito por inadequação da via 

eleita. Relatei. Decido. É cediço que o vínculo afetivo também gera 

paternidade, e não somente o biológico. Nessa senda, não há como se 

aduzir da existência ou não no presente caso, pois é fundamental a 

produção de provas para destituição da paternidade. Nessa toada, não há 

que se falar em homologar um acordo onde a menor, principal interessada, 

sequer foi ouvida. Isso posto, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro, 12 de setembro de 

2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000890-68.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

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

K. L. R. (REQUERENTE)

D. S. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000890-68.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: DIEGO SANTOS BARBOSA, KATIELE LANAS RODRIGUES 

Vistos. Diego Santos Barbosa e Amanda Lanas Rodrigues, representada 

por sua genitora, todos qualificados nos autos, ajuízam pedido de 

Homologação de Acordo de Destituição de Paternidade. Aduz, em 

apertada síntese que, devido a exame de DNA realizado constatou-se que 

a menor aqui representada não é filha do também requerente, pelo que 

requerem a desconstituição da paternidade. Instado a se manifestar o 

Ministério Público requereu a extinção do feito por inadequação da via 

eleita. Relatei. Decido. É cediço que o vínculo afetivo também gera 

paternidade, e não somente o biológico. Nessa senda, não há como se 

aduzir da existência ou não no presente caso, pois é fundamental a 

produção de provas para destituição da paternidade. Nessa toada, não há 

que se falar em homologar um acordo onde a menor, principal interessada, 

sequer foi ouvida. Isso posto, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro, 12 de setembro de 

2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100509 Nr: 1133-63.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO ROCHA GERALDO, 

HENRIQUE TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ANTONIO ROCHA GERALDO, 

Cpf: 05983567110, Rg: 27040500, Filiação: Maria Inês da Rocha e 

Claudemir Geraldo, data de nascimento: 21/07/1995, brasileiro(a), natural 

de Comodoro-MT, convivente, Telefone 65996838745. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia para 

CONDENAR o réu Marcos Antonio Rocha Geraldo, qualificado nos autos, 

as penas do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal.PASSO A DOSAR A 
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PENAA pena prevista ao crime de roubo é de reclusão de quatro a dez 

anos e multa, conforme preceitua o art. 157, do Código Penal.Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:a) 

culpabilidade do réu, como é sabido compreende a reprovação social que 

o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. 

Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;b) 

antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, 

antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria 

criminal. Vislumbro que o acusado possui antecedentes imaculados;c) 

conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da 

família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo 

qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor 

seria a inserção social . Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, 

não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a este 

quesito;d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um 

indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor 

predominante para o qual tende . Pelo que dos autos consta, vislumbro 

que sua personalidade é do homem médio;e) motivos do crime - é a razão 

de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, 

podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo 

não são justificáveis . São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal 

infringido; f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus 

operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que 

influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o 

local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo 

de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da 

realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No 

caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente;g) o 

comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa; h) as 

consequências do crime Não foram graves.Nestes termos, considerando 

as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE, no patamar de 04 

(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Inexistem agravantes, 

presente, porém, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do 

CP – confissão espontânea – que, no entanto, não tem o condão de 

conduzir a pena aquém do mínimo legal, nos moldes da Sumula 231, do 

STJ. Quanto à última fase, não observo a presença de causa de 

diminuição de pena, presente, porém, a causa de aumento de pena, 

prevista no §2°, inciso I, do art. 157, do CP, razão pela qual, majoro a pena 

em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, 

observado o quantum de aumento de 1/3, eis porque conduzo a pena ao 

patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) 

dias-multa que torno definitiva.Fixo o dia-multa na ordem de 1/30, do valor 

do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.Fixo o 

regime inicial de cumprimento da pena SEMIABERTO, em atenção ao 

disposto no art. 33, caput, §2°, “b”, do Código Penal.Deixo de proceder à 

substituição da pena nos termos do art. 44, do Código Penal, tendo em 

vista que o réu não preenche os requisitos para concessão da benesse 

legal, eis que a pena aplicada é superior a quatro anos.Deixo de aplicar, 

ainda, a suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77, 

caput, do Código Penal.Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, 

diante do quantum de pena aplicada, bem como da fixação de regime inicial 

semiaberto, não se fazendo mais presentes os requisitos autorizadores 

de sua segregação.Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, 

devendo o réu ser posto imediatamente em liberdade se por outro motivo 

não encontrar-se segregado.Tendo em vista que a detração não afetará o 

regime inicial fixado, deixo para procedê-la na fase executiva de pena.DO 

OBJETO APREENDIDOQuanto à arma branca apreendida, decreto sua 

perda, com a conseguinte remessa à Delegacia local para destruição, 

mediante termo nos autos.DAS DISPOSIÇÕES FINAISApós o trânsito em 

julgado, determino a suspensão dos direitos políticos do condenado 

Marcos Antonio Rocha Geraldo enquanto durar os efeitos da condenação, 

que significa o cumprimento integral, inclusive de eventuais penas 

acessórias, que não se confundem com a perda dos direitos políticos (CF, 

art. 15, inc. III).Expeçam-se os ofícios aos órgãos de registros na forma de 

costume, inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (art. 15, 

III, da Constituição Federal).Após, certificado o trânsito em julgado, 

expeçam-se as Guias de Execução Penal definitivas, encaminhando-as, à 

Vara de Execuções Penais deste Juízo.Isento do pagamento das custas 

processuais.Intimem-se o réu do inteiro teor da presente, nos moldes do 

art. 392, do Código de Processo Penal.Transitada em julgado, lancem-se o 

nome no rol dos culpados.Feito isso, arquive-se como de praxe.Às 

providências.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Comodoro-MT, 15 de setembro de 2017.Antonio Carlos Pereira 

de Souza JuniorJuiz 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, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 19 de setembro de 2018

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94290 Nr: 4015-32.2016.811.0046

 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: CONCEIÇÃO DE LOURDES BARBOSA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade Rural 

interposta por Conceição de Lourdes Barbosa Amorim em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social todos devidamente qualificados.

 Exarada sentença improcedente dos pedidos constantes na exordial, 

irresignado, a senhora Conceição de Lourdes Barbosa Amorim 

apresentou recurso e razões de apelação.

É o relato do necessário.

Certifique-se a tempestividade do recurso e razões de apelação 

apresentado nos autos. Se intempestivo, desde já ressalto que o controle 

da admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad 

quem, DEVENDO OS AUTOS serem remetidos após a apresentação de 

contrarrazões ao recurso de apelação ou o decurso do prazo para tanto, 

caso já não tenha feito.

Cumpridas as formalidades acima e comprovado a implantação do 

benefício concedido nestes autos, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 10 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.: 90845 Nr: 2492-82.2016.811.0046

 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: ANESIO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade interposta por Anesio 

Rodrigues de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social todos 

devidamente qualificados.

 Exarada sentença de procedência dos pedidos constantes na exordial, 

irresignado, apresentou o Instituto Nacional do Seguro Social recurso e 

razões de apelação.

É o relato do necessário.

Certifique-se a tempestividade do recurso e razões de apelação 

apresentado nos autos. Se intempestivo, desde já ressalto que o controle 

da admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad 

quem, DEVENDO OS AUTOS ser remetidos após a apresentação de 

contrarrazões ao recurso de apelação ou o decurso do prazo para tanto.

 Em seguida, intime-se o apelado mediante publicação no DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO/REMESSA DOS AUTOS – art. 412, § 5º, I, 

C.N.G.C/MT para oferecer contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 
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(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC. Empós, certifique-se 

a tempestividade ou o decurso do prazo para apresentação.

 Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC. Se 

apresentado recurso por parte deste, desde já DETERMINO a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Cumpridas as formalidades acima e comprovado a implantação do 

benefício concedido nestes autos, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 10 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.: 101285 Nr: 1534-62.2017.811.0046

 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: JOVENIL PEREIRA DA HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Tendo em vista a concordância do requerido, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados à fl. 104 pelo requerente, devendo ser expedido 

RPV ou precatório para pagamento, conforme o caso.Com a comprovação 

do pagamento, expeça-se alvará para levantamento dos valores em favor 

da parte autora.Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.Não obstante o caráter personalíssimo do direito ao benefício 

previdenciário pleiteado na exordial, eventual procedência da demanda 

poderá gerar efeitos pa¬trimoniais transmissíveis aos sucessores, razão 

porque é imprescindível a habilitação dos herdeiros nos autos.Nesse 

rumo:“Tendo o autor, trabalhador rural, intentado ação visando perceber 

benefício de aposentadoria por invalidez, transmutou o direito 

personalíssimo – ao benefício – em ação que, se procedente, gera efeitos 

pa¬trimoniais transmissíveis aos sucessores, nos termos do disposto nos 

arts. 43 e 265 do Código de Processo Civil. Não cabe, pois, a extinção do 

processo, nos termos do art. 267, IX, do CPC.” (TRF 1ª Região - AC nº 

2004.01.99.001553-0/MG – Rel. Des. Fed. José Amilcar Machado – 1ª T. 

DJ 08/05/06).Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, sobrevindo 

o falecimento do autor no curso do processo, os dependentes 

previdenciários ou os sucessores do falecido poderão habilitar-se para 

receber os valores devidos, independentemente da abertura de 

inventário.Desta feita, defiro o requerimento de habilitação de 

herdeiros.Ademais, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 

P r i m e i r a  R e g i ã o  p a r a  a p r e c i a ç ã o  d o s  r e c u r s o s 

interpostos.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro/MT, 11 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.: 88970 Nr: 1856-19.2016.811.0046

 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: JDCVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curadora especial a douta 

advogada Marineusa de Oliveira OAB 23952-O, devendo a mesma ser 

intimada pessoalmente da presente nomeação.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 19 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.: 105803 Nr: 3473-77.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de consulta do endereço do réu, vez que o exequente 

não demostrou nos autos o esgotamento dos meios para localização do 

mesmo, a fim de colaborar coma efetividade da justiça, não estando o 

poder judiciário a mercê das partes. Indefiro o pedido de buscas pelo 

sistema INFOJUD, devendo essa busca 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, 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.: 64383 Nr: 2559-52.2013.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUES WILTON DE ARAÚJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINO GERALDO DA CRUZ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANDRIA APARECIDA FANTUCI 

ARAUJO PEREIRA - OAB:5910/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de pedido de homologação de acordo em que as partes, Jacques 

Wilton de Araújo Pereira e Andrelino Geraldo da Cruz Neves pretendem 

obter a chancela judicial da referida avença, em face da composição 

amigável.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.
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 Eventuais custas finais deverão ser suportadas pelos executados, 

conforme acordo.

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

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

 Comodoro-MT, 19 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.: 79145 Nr: 2837-82.2015.811.0046

 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: CEREALISTA LONDRINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO, OLIVEIRA & 

BIASOTTO ASSESSORIA JURÍDICA E GESTÃO FINANCEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO QUARESMA CASTRO - 

OAB:11913, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183, TAIRO 

DOMINGOS DAITORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ANTE O EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos principais, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art.487, inciso I do 

NCPC.HOMOLOGO a desistência apresentado pelo autor com relação a 

OLIVEIRA & BIASOTTO ASSESSORIA JURÍDICA E GESTÃO FINANCEIRA 

LTDA, no que tange ao pedido de prestação de contas, ocasião em que 

JULGO EXINTO com relação a este nos moldes do art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.CONDENO a parte primeira requerida, qual seja, 

ANDERSON CÉSAR FREI ALEXO a prestar as contas ao autor no que 

tange aos valores recebidos com relação ao contrato de honorários 

advocatício celebrados entre as partes, bem como o recebimento de 

valores em virtude dos acordos celebrados nos autos ajuizados em favor 

do autor contra a instituição financeira.Por força da sucumbência, na ação 

principal, arcará o requerido com o pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 10% do crédito 

que porventura detenha o autor na forma do art. 85, § 2º do CPC e 

devidamente atualizados a partir da presente data.P. I. C.Comodoro-MT, 19 

de setembro de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31583 Nr: 2618-79.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA ROSANA DA CRUZ, LUCIOMERO 

ORTOLAN, SIRLEI PINZON ZAMO ORTOLAN, JAKELINE DA CRUZ 

ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONT ZAMO - 

OAB:17.347-A, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta.Determino Após, com o trânsito em julgado 

remetam-se os autos ao arquivo e, voltem-me conclusos para extinção. 

Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, 

CPC].P. I. C. Comodoro-MT, 10 de Setembro de 2018.Antonio Carlos Pereira 

de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84429 Nr: 480-95.2016.811.0046

 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: MARCIO KACHOBOSKI, LUCIANE RIBEIRO BATISTA, 

YGOR RIBEIRO KACHOBOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PELEGRINI ELETROMOVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Homologo a desistência das testemunhas conforme requerido pelas 

partes.

Encerrada a instrução, nos termos do §2º, do artigo 364, do CPC, abro 

vistas dos autos às partes para apresentarem razões finais escritas no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116213 Nr: 421-39.2018.811.0046

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARICIANE DE SOUZA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 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 DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

21,00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102455 Nr: 2047-30.2017.811.0046

 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: RAFAEL LEITE HEINSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista o não comparecimento da parte requerida, deixo de colher 

o depoimento pessoal do requerente, pois este visa a obtenção de uma 

confissão que interessaria, neste caso, à parte ausente, não podendo o 

juiz substituir as partes.

Após a juntada do laudo pericial, declaro encerrada a instrução, 

abrindo-se vistas às partes para apresentação de razões finais, na forma 

do §2º, do artigo 364, do CPC.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87594 Nr: 1390-25.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.
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Em atenção a petição do embargante (ref. 29), considerando o trânsito em 

julgado dos autos de Cód. 63152, intime-o para manifestar-se no feito, 

requerendo o que enteder de direito, comprovando a realização do acordo 

entre as partes que inclui o objeto desta ação, no prazo de 05 dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109543 Nr: 5133-09.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Martin Lavratti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública por dano causado ao Meio Ambiente, 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de 

Edson Martin Lavratti.

Decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto não havendo preliminares a serem 

analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Ademais, DEFIRO a produção da prova testemunhal, bem como 

depoimento pessoal do requerido, designando audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 de outubro de 2018, às 14h15min.

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

Intime-se o Ministério Público para que informe o endereço das 

testemunhas de ref. 23, sob pena de preclusão.

 Intime-se pessoalmente o requerido para prestar depoimento pessoal, 

constando no mandado que se presumirão confessados os fatos contra 

ela alegados, caso não compareça, ou comparecendo se recuse a depor 

(CPC, Art. 385, § 1º).

Cumpra-se.

Expeça-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95301 Nr: 4470-94.2016.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benicio das Chaga R. Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:3052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, interposta pelo Município de 

Comodoro-MT em face de Benicio das Chagas R. Costa.

O requerido foi citado para pagar a divida no prazo de 05 (cinco) dias.

Manifestação da exequente à fl. 17, pugnando pela extinção da execução 

fiscal, ante a quitação dos débitos fiscais apontados na CDA.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

 Nos termos do art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do pagamento efetuado.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Levante-se a constrição judicial incidente sobre 

qualquer bem, se porventura assim estiver.

 CONDENO o executado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C.

Comodoro-MT, 10 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.: 92373 Nr: 3138-92.2016.811.0046

 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: LUCIRENE PEREIRA DOS SANTOS CABACINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 92373

Vistos.

1) Certifique o senhor Gestor Judicial se o cartório respectivo procedeu 

com a averbação, consoante determinado na sentença prolatada nos 

autos;

2) Intime-se a parte autora pessoalmente, para o fim de que tome ciência 

do teor da sentença.

3) Com o retorno da Defensoria Pública nesta urbe, cientifique-a mediante 

remessa eletrônica dos autos e após não havendo mais pendências, 

arquivem-se os autos.

 Comodoro-MT, 19 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116906 Nr: 697-70.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO ALVES PACHECO , MAGNO ALVES PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 

DO NOROESTE DE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extingo o processo 

com resolução de mérito, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente ação.Condeno os embargantes nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, devendo 

ser observada a condição suspensiva do art. 98, §3º do CPC, em virtude 

da concessão da justiça gratuita.Publique-se. Intimem-se. Escoado o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgadotransladando cópia da 

presente a ação executiva correspondente, arquivando-se, em seguida, 

os presentes autos. Cumpra-se.Comodoro-MT, 19 de setembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113740 Nr: 6869-62.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA PEDRO, OTAVIO AUGUSTO 

CORREIA DE OLIVEIRA, KLINGER CAMPELLO DA SILVA, CÉSAR RODRIGO 

MAIORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Intime-se a parte requerida para apresentar memoriais finais, conforme 

determinado em audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88442 Nr: 1649-20.2016.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ORNELAS MENEGUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS, ANTONIO 

DOS SANTOS, ANTONIA IVONETE NERE FREITAS DA COSTA, ROSANE 

APARECIDA SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GIOVANNI DA SILVA 

- OAB:188872, ANA LIGIA RIBEIRO DE MENDONÇA - OAB:078723, 

ANDERSON GERALDO DA CRUZ - OAB:182.369/SP, BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, CRISLAINE 

CASTRO BARBOSA - OAB:233618, DANIELA VELTRI - OAB:169011, 

ELAINE CRISTINA MARQUES - OAB:172552, JULIANA LISTA LUCERA - 

OAB:182197, LARISSA PASCHOALINI BOSCOLO - OAB:282850, 

LEANDRO GONZALES - OAB:224244, LUCIANA CAVALCANTE URZE 

PRADO - OAB:148.984, MARIA ELISA NALESSO CAMARGO - 

OAB:143968, RAFAEL GARCIA VIANNA - OAB:245928, REGIANE 

CARDOSO CANTARANI - OAB:172054, RENATA MARINELLI - 

OAB:243356, RODRIGO AIROLDI RIBEIRO - OAB:347224, RODRIGO 

CESAR SALUSTIANO - OAB:216768, SILVIA SORIA CAVALLINI 

GERAZO - OAB:110395, TIAGO VASCONCELLOS - OAB:286789

 Vistos.

 Intimem-se as entidades: União, Estado e Ministério Público por meio das 

procuradorias competentes, conforme decisão proferida em 30/05/2016.

 Intime-se

 Cumpra-se

 Comodoro-MT, 19 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.: 96336 Nr: 4953-27.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSE MEDEIROS, COLIGAÇAO 

ADMINISTRANDO COM DEMOCRACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLIGAÇAO UNIDOS FUTURO CERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI SILVA DIAS - 

OAB:21.981-b

 VISTOS.

Cuida-se de ação proposta por Sebastião José Medeiros, em desfavor de 

Coligação Unidos Futuro Certo, regularmente representados e 

qualificados.

Ressai nos autos que a parte exequente foi intimada para que 

apresentasse bens passíveis de penhora no prazo de 15(quinze) dias, no 

entanto, a mesma permaneceu inerte.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a parte exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto o mesmo permaneceu inerte, conforme nota-se em certidão de 

fl. 36.

 Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Proceda-se com a liberação de eventuais bens ou valores constritos nos 

autos por decisão judicial.

 Às comunicações de praxe.

Eventuais custas finais pelo autor.

Sem honorários sucumbenciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 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.: 112118 Nr: 6196-69.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ANTONIO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLTON DAILY GRABNER - 

OAB:228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a nova avaliação do bem (ref: 33), impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para que tenha ciência 

daquela, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64525 Nr: 2690-27.2013.811.0046

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILINO BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRA DELAZZERI - 

OAB:7.067, MARCIA ANDREA BOFF NUMATA - OAB:57.774/PR

 VISTOS.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público.

Intime-se o executado para apresentar nos autos o documento de compra 

e venda do imóvel.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 19 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.: 75046 Nr: 1185-30.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): irones giussani, IRINEU VIAN, IRENE IZABEL 

VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 CÓD. 75046

Vistos.

Indefiro o requerimento de ref. 59, considerando que as partes requeridas 

em que pese tenham sido novamente citadas, estas ratificaram a 

contestação já apresentada nos autos.

Determino que seja proceda a intimação da parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, mediante publicação no diário da justiça eletrônico, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste-se a respeito da 

preliminar arguida eis que diz respeito em uma das hipóteses do art. 337, 

CPC [art. 351, CPC]. Desta feita, no mesmo prazo poderá o autor aditar a 

petição inicial substituindo o réu nos termos do art. 338, CPC.

Após, caso a parte autora não proceda com a substituição do polo 

passivo, verifico que o feito não se encontra ainda maduro para 

julgamento merecendo instrução probatória, portanto intimem-se as partes 

por meio de seu (s) advogado(s) constituído (s), mediante publicação no 
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diário da justiça eletrônico, para que em 05 (cinco) dias [art. 218,§1º, CPC] 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes, por meio de seu (s) advogado(s) 

constituído (s), 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.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114042 Nr: 7000-37.2017.811.0046

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATÍCINIOS ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS TORRES QUIRINO 

- OAB:150329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 19 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.: 80520 Nr: 3395-54.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por Gabrielly 

Froehlich da Silva e Isabelly Froehlich da Silva neste ato representada por 

sua genitora Jessica Amann Froehlich em desfavor de Reginaldo Martins 

da Silva todos já devidamente qualificados.

Intimada para se manifestar, a representante declarou que já houve o 

pagamento do débito, ref. 22.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo sido satisfeitas todas as obrigações objetos dos presentes autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art.924, II c/c art. 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas.

P.I.C.

Comodoro-MT, 06 de Setembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-43.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA SAMPAIO DA SILVA (REQUERENTE)

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO COMODORO , 20 de setembro de 2018. 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria da liberação de valores conforme Alvará anexado. Via de 

consequencia, fica Vossa Senhoria, também, intimada da decisão abaixo 

transcrita: “(...)DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído 

(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença. Após, 

voltem-me conclusos para deliberação. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito” 

Processo: 8010166-43.2014.8.11.0046; Valor causa: $28,337.90; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SANDRA MARIA 

SAMPAIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-43.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA SAMPAIO DA SILVA (REQUERENTE)

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO COMODORO , 20 de setembro de 2018. 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria da liberação de valores conforme Alvará anexado. Via de 

consequencia, fica Vossa Senhoria, também, intimada da decisão abaixo 

transcrita: “(...)DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído 

(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença. Após, 

voltem-me conclusos para deliberação. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito” 

Processo: 8010166-43.2014.8.11.0046; Valor causa: $28,337.90; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SANDRA MARIA 

SAMPAIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010279-65.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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JAIR JOSE TEODORO (EXEQUENTE)

OTTO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010279-65.2012.8.11.0046. EXEQUENTE: JAIR JOSE TEODORO 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. Manifeste o autor/exequente em 05 (cinco) 

dias se o crédito reclamado fora constituído após o deferimento da 

recuperação judicial, ou seja, após 20.06.2016. Permanecente o 

exequente silente, arquivem-se os autos. (assinado por certificação 

digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-09.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ONIRIA FLORES MESQUITA DE FREITAS (REQUERENTE)

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010188-09.2011.8.11.0046. REQUERENTE: ONIRIA FLORES MESQUITA 

DE FREITAS REQUERIDO: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A Vistos. 

Expeça(m)-se certidão(ões), para habilitação do(s) crédito(s) perante o 

Juízo de Recuperação Judicial conforme requerido pelo exequente, 

intimando-a(s) ao(s) interessado(s), mediante publicação no DJE para 

retirada desta em cartório, se necessário o for. Decorridos 30 (trinta) dias, 

arquivem-se os autos. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010052-41.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA (ADVOGADO(A))

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI (ADVOGADO(A))

L. ROSSI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

EVER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

CINTIA FERREIRA BONDARENKO (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA MANCINI S/A (EXECUTADO)

DSCINVEST PARTICIPACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 20 de 

setembro de 2018. IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do 

Provimento 68/CNJ- 03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a executada para, querendo, apresentar recurso ou impugnação 

no prazo de 48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a 

liberação de alvará, neste feito. Partes do processo: Processo: 

8010052-41.2013.8.11.0046; Valor causa: $27,040.00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Parte Autora: EXEQUENTE: 

L. ROSSI & CIA LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, INDUSTRIA MANCINI S/A, DSCINVEST PARTICIPACOES 

LTDA - ME, EVER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP 

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: 8010052-41.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA (ADVOGADO(A))

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI (ADVOGADO(A))

L. ROSSI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

EVER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

CINTIA FERREIRA BONDARENKO (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA MANCINI S/A (EXECUTADO)

DSCINVEST PARTICIPACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 20 de 

setembro de 2018. IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do 

Provimento 68/CNJ- 03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a executada para, querendo, apresentar recurso ou impugnação 

no prazo de 48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a 

liberação de alvará, neste feito. Partes do processo: Processo: 

8010052-41.2013.8.11.0046; Valor causa: $27,040.00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Parte Autora: EXEQUENTE: 

L. ROSSI & CIA LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, INDUSTRIA MANCINI S/A, DSCINVEST PARTICIPACOES 

LTDA - ME, EVER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP 

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: 8010052-41.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA (ADVOGADO(A))

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI (ADVOGADO(A))

L. ROSSI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

EVER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

CINTIA FERREIRA BONDARENKO (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA MANCINI S/A (EXECUTADO)

DSCINVEST PARTICIPACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 20 de 

setembro de 2018. IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do 

Provimento 68/CNJ- 03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a executada para, querendo, apresentar recurso ou impugnação 

no prazo de 48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a 

liberação de alvará, neste feito. Partes do processo: Processo: 

8010052-41.2013.8.11.0046; Valor causa: $27,040.00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Parte Autora: EXEQUENTE: 

L. ROSSI & CIA LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, INDUSTRIA MANCINI S/A, DSCINVEST PARTICIPACOES 

LTDA - ME, EVER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP 

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: 8010052-41.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA (ADVOGADO(A))

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI (ADVOGADO(A))

L. ROSSI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

EVER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

CINTIA FERREIRA BONDARENKO (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA MANCINI S/A (EXECUTADO)

DSCINVEST PARTICIPACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 20 de 

setembro de 2018. IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do 

Provimento 68/CNJ- 03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a executada para, querendo, apresentar recurso ou impugnação 

no prazo de 48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a 

liberação de alvará, neste feito. Partes do processo: Processo: 

8010052-41.2013.8.11.0046; Valor causa: $27,040.00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Parte Autora: EXEQUENTE: 

L. ROSSI & CIA LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, INDUSTRIA MANCINI S/A, DSCINVEST PARTICIPACOES 

LTDA - ME, EVER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-64.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010001-64.2012.8.11.0046. EXEQUENTE: ADEMILSON RODRIGUES DE 

SOUZA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS. Retifique-se no 

sistema Pje, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. 

Após, vislumbro que há valores que se encontram 

depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao exposto, determino 

que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do montante, 

devidamente atualizado, conforme requerido. Caso o montante não esteja 

devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a 

Conta Única, solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor 

(a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores 

depositados nos autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) 

Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 

valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, 

através de qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial 

- art. 448 e ss. CNGC/MT. Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 

68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) 

advogado (a) constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio 

legal OU defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, 

para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença. Após, voltem-me conclusos para 

deliberação. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-25.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES (ADVOGADO(A))

GILSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

M. A. CASTILHO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010066-25.2013.8.11.0046. REQUERENTE: GILSON ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, M. A. CASTILHO & CIA LTDA - ME 

VISTOS, ETC. Retifique-se no sistema Pje, fazendo registrar que o feito já 

se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 

513 e seguintes, do CPC. Após, vislumbro que há valores que se 

encontram depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao 

exposto, determino que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do 

montante, devidamente atualizado, conforme requerido. Caso o montante 

não esteja devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor 

Gestor junta a Conta Única, solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) 

Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos 

valores depositados nos autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) 

Sr. (a) Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário/do advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. Com relação aos 

honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em nome do 

causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE 

a parte beneficiária ou seu sucessor, através de qualquer meio de 

comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e ss. CNGC/MT. 

Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 

do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença. Após, 

voltem-me conclusos para deliberação. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010019-17.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA CRUZ DOS SANTOS 01381192106 (EXEQUENTE)

OTTO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010019-17.2014.8.11.0046. EXEQUENTE: FERNANDA APARECIDA CRUZ 

DOS SANTOS 01381192106 EXECUTADO: REDE SCB - REDE DOS 
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SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA VISTOS, ETC. Retifique-se no 

sistema Pje, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. 

Após, vislumbro que há valores que se encontram 

depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao exposto, determino 

que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do montante, 

devidamente atualizado, conforme requerido. Caso o montante não esteja 

devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a 

Conta Única, solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor 

(a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores 

depositados nos autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) 

Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 

valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, 

através de qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial 

- art. 448 e ss. CNGC/MT. Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 

68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) 

advogado (a) constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio 

legal OU defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, 

para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença. Após, voltem-me conclusos para 

deliberação. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010052-41.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA (ADVOGADO(A))

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI (ADVOGADO(A))

L. ROSSI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

EVER IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

CINTIA FERREIRA BONDARENKO (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA MANCINI S/A (EXECUTADO)

DSCINVEST PARTICIPACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010052-41.2013.8.11.0046. EXEQUENTE: L. ROSSI & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, INDUSTRIA MANCINI 

S/A, DSCINVEST PARTICIPACOES LTDA - ME, EVER IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA - EPP VISTOS, ETC. Retifique-se no sistema Pje, 

fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de 

Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. Após, vislumbro 

que há valores que se encontram depositados/bloqueados nos presentes 

autos. Ante ao exposto, determino que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à 

transferência do montante, devidamente atualizado, conforme requerido. 

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se o Senhor Gestor junta a Conta Única, solicitando a 

vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta 

Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores depositados nos autos, 

caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) Gestor (a) alvará judicial 

de levantamento em nome do beneficiário/do advogado do beneficiário, 

desde que este tenha poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. 

Com relação aos honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em 

nome do causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE 

a parte beneficiária ou seu sucessor, através de qualquer meio de 

comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e ss. CNGC/MT. 

Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 

do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença. Após, 

voltem-me conclusos para deliberação. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010226-45.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

RICARDO CUOGHI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010226-45.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: RICARDO CUOGHI DOS 

SANTOS EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, ETC. Retifique-se no sistema Pje, fazendo registrar 

que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos 

termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. Após, vislumbro que há valores 

que se encontram depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao 

exposto, determino que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do 

montante, devidamente atualizado, conforme requerido. Caso o montante 

não esteja devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor 

Gestor junta a Conta Única, solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) 

Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos 

valores depositados nos autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) 

Sr. (a) Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário/do advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. Com relação aos 

honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em nome do 

causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE 

a parte beneficiária ou seu sucessor, através de qualquer meio de 

comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e ss. CNGC/MT. 

Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 

do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença. Após, 

voltem-me conclusos para deliberação. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-43.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SIMIONATTO (REQUERENTE)

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010263-43.2014.8.11.0046. REQUERENTE: OSVALDO SIMIONATTO 

REQUERIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

VISTOS, ETC. Retifique-se no sistema Pje, fazendo registrar que o feito já 

se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 

513 e seguintes, do CPC. Após, vislumbro que há valores que se 

encontram depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao 

exposto, determino que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do 

montante, devidamente atualizado, conforme requerido. Caso o montante 

não esteja devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor 

Gestor junta a Conta Única, solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) 

Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos 

valores depositados nos autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) 

Sr. (a) Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário/do advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. Com relação aos 

honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em nome do 

causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE 

a parte beneficiária ou seu sucessor, através de qualquer meio de 

comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e ss. CNGC/MT. 

Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 68, DE 3 DE MAIO DE 2018 

do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença. DETERMINO 

que o executado em 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer fixada 

em sentença, sob pena de multa de descumprimento que majoro para R$ 

10.000,00 (dez mil) reais, nos moldes do art. 537, CPC sem prejuízo de 

posterior condenação por litigância de má-fé bem como eventual 

cometimento de crime de desobediência. Intime-o pessoalmente, bem como 

por meio de seu advogado constituído. Após, voltem-me conclusos para 

deliberação. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010255-66.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA POSTAL FRANQUINI CORREA (ADVOGADO(A))

DESPACHANTE POSTAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA SOARES DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010255-66.2014.8.11.0046. REQUERENTE: DESPACHANTE POSTAL 

LTDA - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA VISTOS, ETC. 

Retifique-se no sistema Pje, fazendo registrar que o feito já se encontra na 

fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, 

do CPC. Após, vislumbro que há valores que se encontram 

depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao exposto, determino 

que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do montante, 

devidamente atualizado, conforme requerido. Caso o montante não esteja 

devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a 

Conta Única, solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor 

(a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores 

depositados nos autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) 

Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 

valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, 

através de qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial 

- art. 448 e ss. CNGC/MT. Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 

68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) 

advogado (a) constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio 

legal OU defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, 

para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença. Após, voltem-me conclusos para 

deliberação. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 99/2018-CJA

O Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Audyrlene Rocha Almeida , matrícula n.º 

2865, Técnica Judiciária Efetiva desta Comarca, designada Gestora 

Administrativa 2, estará afastada de suas funções por motivo de usufruto 

de férias regulamentares , no período de 10/09/18 a 19/09/18;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Simone Aparecida Silva , matrícula n.º 8489, 

Auxiliar Judiciária Efetiva desta Comarca, para exercer a Função de 

Gestora Administrativa 2 em Substituição Legal, no período de 10/09/18 a 

19/09/18.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 10 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 em Substituição Legal

PORTARIA N. 100/2018-CJA

O Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Ana Paula paixão Geraldino, matrícula 

n.º 21751, Analista Judiciária Efetiva desta Comarc a, designada Gestora 

Judiciári a do Juizado Especial Cível e Criminal, estará afastada de suas 

funções por motivo de usufruto de folgas compensatórias, no período de 

10 a 14/09/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Maria Célia de Brito Capato, matrícula n.º 8467, 

Auxiliar Judiciária Efetiva desta Comarca, para exercer a Função de 

Gestora Judiciária Substituta em Substituição Legal no Juizado Especial 

Cível e Criminal desta Comarca, no período de 10 a 14/09/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 11 de setembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 em Substituição Legal

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY MARAFON PASQUALOTTO (AUTOR(A))

Giovani Bianchi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

BARBARA DAMO (ADVOGADO(A))

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)
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Magistrado(s):

JEAN CARLOS SANTOS SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001490-03.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

DORACY MARAFON PASQUALOTTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Cumpra-se o despacho de ID 15024862 integralmente, 

dando-se vista dos autos ao ente público para em 05 dias efetuar o 

pagamento devido à Empresa Carmed, conforme notas fiscais acostadas 

aos autos, sob pena de bloqueio online, bem como, à imediata intimação da 

empresa Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar LTDA 

para informar nos autos a continuidade do tratamento da requerente. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 20 de setembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001885-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SAMA FERRAZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

ANA SILVA LUZ (AUTOR(A))

R. S. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001723-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

MARQUES SEMEAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE TAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO. Impulsiono o presente feito para intimar a parte autora para 

manifestar no prazo legal, sobre a certidão reta,e manifestar o que 

entender de direito. JACIARA, 20 de Setembro de 2018. JOSEFA 

RAMALHO SOUSA Gestora Judiciária.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50335 Nr: 2152-91.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, BANCO ITAULEASING 

S/A, WILSON DE OLIVEIRA, J.M. SONSIN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Wilson de Oliveira, Cpf: 

63360969987, Rg: 4.233.704-8 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

agropecuarista, Endereço: Rua Triângulo, 1958, Bairro: Santa Cruz, 

Cidade: Rondonópolis-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47721 Nr: 2961-18.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPV, MJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Denildo Rosa Vieira 

Filiação: José Rosa Vieira e Tereza Rosa Vieira, data de nascimento: 

22/06/1968, brasileiro(a), natural de Itapurapua-GO, divorciado(a), 

motorista, Endereço: Local de Trabalho, Av. 05, Quadra E, Lote 01, Bairro: 

Distrito Industrial Maracanã, Cidade: São Luiz-MA

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que o executado foi citado por edital, uma 

vez que se encontra em local incerto e não sabido, sendo-lhe nomeador 

curador especial, que apresentou manifestação por negativa geral.

Outrossim, não se mostra razoável, muito menos efetivo, determinar a 

cobrança pelo meio de coerção pessoal de alimentos, vez que a finalidade 

do rito que permite a coação pessoal para o caso de não adimplemento 

das prestações alimentícias é justamente compelir o devedor ao 

pagamento de débito alimentar atual, ou seja, preservar, em caráter 

imediato, as condições de vida do alimentando.

Assim, a conversão do rito processual de coercitivo (prisão cível, artigo 

733, do CPC e art. 528 e seus parágrafos do NCPC) para expropriatório 

(penhora, artigo 732, do CPC e artigo 523 c/c §8º do art. 528, ambos do 

NCPC) se mostra mais eficaz ao caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono entendimento do nosso Tribunal de Justiça, 

verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO 

RITO DO ART. 733 DO CPC - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA O 

PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 732 DO CPC – ADMISSIBILIDADE 

NA ESPÉCIE - DIFICULDADES PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

HIPÓTESE EM QUE DEVE SER PRESERVADO O INTERESSE DO 

ALIMENTANDO EM RECEBER O CRÉDITO ALIMENTAR – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Se o procedimento 

especial autoriza medida extrema de prisão do devedor, mais justificada a 

possibilidade de meio excepcional (menos gravoso ao devedor) na busca 

pela satisfação do crédito do devedor, em razão da própria natureza e da 

urgência da pretensão perseguida. Ressalva quanto ao cumprimento do 

decreto de prisão se satisfeito o débito pela medida adotada (penhora “on 

line”). Prevalência dos interesses do menor alimentando, resguardado 

remanescente direito de defesa ao executado quanto à apresentação de 

justificativa ou de impugnação à penhora. (AI 25929/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015).

Destarte, diante de todo o exposto, converto o rito da presente ação 

executiva para o previsto no art. 523, do NCPC.

Ao cartório Distribuidor para retificar o rito da presente ação, bem como 

para proceder à atualização do débito exequendo.

Ainda, expeça-se contramandado de prisão, procedendo-se as baixas no 

mandado em aberto.

Atualizado o valor do débito, intime-se o executado via edital para, no 

prazo de 20 (vinte) dias, pagá-lo.

Decorrido o prazo de intimação para pagamento e mantendo-se o 

executado silente, certifique-se.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50802 Nr: 2658-67.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDNEI ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL SEGUROS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15110-A, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VINICIO PORTO DE 

AQUINO - OAB:OAB/MT 14.250-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte requerida acerca do desarquivamento dos autos, estando os 

mesmos à disposição pelo prazo de 20 (vinte) dias, oportunidade em que 

serão novamente remetidos ao arquivo, caso nada seja requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4169 Nr: 1180-15.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTEU BERTOLIN, IVETE DE FÁTIMA FERST 

BERTOLIN, COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA, ELAINE 

ARENHART DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, ADIR ENAR DE VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, RODRIGO LEMOS CURADO - 

OAB:27.638/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51824 Nr: 383-14.2013.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53196 Nr: 1752-43.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Custódia de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48394 Nr: 36-15.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARIA BRAGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Penhora e 

Avaliação retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 28173 Nr: 1609-93.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTINA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135/INSS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, nos termos do Art. 535: A Fazenda Pública será intimada 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 9181 Nr: 1341-20.2001.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRO PEREIRA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação Adesivo retro foi 

interposto no prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86026 Nr: 5172-51.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA AIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32517 Nr: 180-57.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA FERNANDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45980 Nr: 931-10.2011.811.0010

 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: JOVELINA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46935 Nr: 2021-53.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ANTÔNIO 

ETEVALDO PEREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ETEVALDO PEREIRA SOUZA, 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, Rosângela da Rosa Correa - OAB:30.820 - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:30.820 - RS

 Certifico e dou fé, ante a determinação retro que não há nesta Serventia 

qualquer Petição para ser juntada aos presentes autos autos, sob o 

registro 86055.

Desta forma, nos termos da determinação retro, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar o Banco Bradesco, para no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente cópia da referida impugnação e comprovante de 

protocolo.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001975-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (AUTOR(A))

A. L. B. P. (AUTOR(A))

S. P. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. P. (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 193611 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 03/10/2018 às 14hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002189-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELINO INACIO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002189-91.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

HERMELINO INACIO SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS ETC, Hermelino Inacio da Silva 

ajuizou “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais”, 

em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

almejando, liminarmente, a concessão da tutela de urgência com vistas à 

manutenção do fornecimento de energia elétrica da UC 6/652897-0, bem 

como seja determinado a retirada de seu nome dos cadastros de proteção 

ao crédito até a resolução do mérito do presente litígio. Relata que um 

representando da requerida foi até a sua residência e de acordo com o 

funcionário foi constatado um mau funcionamento do relógio, o que 

provocou faturamento inferior ao correto. Narra que em virtude da 

anormalidade apresentada recebeu uma cobrança no valor de R$ 657,00 

(seiscentos e cinquenta e sete reais). Assevera que não teve acesso à 

perícia realizada, a qual foi realizada de forma arbitrária e unilateral pela 

ré. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. Decido. 1. Da 

gratuidade das custas judiciais. O pedido de justiça gratuita comporta 

deferimento. O NCPC em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõem que, 

verbis: ‘‘Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” “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. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita a requerente a fim de permitir o exercício do 

direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Ante o 

exposto, CONCEDO a gratuidade da justiça. 2. Da tutela provisória de 

urgência. Quanto ao pedido de liminar a pretensão exposta na peça 

inaugural prospera em parte. Acerca da tutela de urgência, o art. 300, do 

NCPC assim dispõe: “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”. A primeira 

condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do 

direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das alegações 

e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a 

hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de 

refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários 

ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie 

Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782) Em outras 

palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente 
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existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular 

a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 

José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472). No caso em exame, concluo 

pela presença do referido pressuposto, na medida em que é plenamente 

plausível a alegação do autor quanto à total discrepância do valor de R$ 

657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais) obtido pela ré. Noutro giro, a 

segunda condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de 

dano – é indiscutível nos autos diante dos inúmeros prejuízos causados 

pela eventual interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como 

pela impossibilidade de obtenção de crédito pelo autor caso tenho seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. A propósito: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO CAUTELAR PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. 

PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR. 

Presentes o fumus bonis iuris e o periculum in mora, a determinação de 

restabelecimento da energia na unidade consumidora dos agravantes é 

medida impositiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70051473999, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 19/12/2012) (TJ-RS - AI: 

70051473999 RS, Relator: Arno Werlang, Data de Julgamento: 19/12/2012, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/01/2013) Ademais, não vislumbro nos autos o risco de perigo de 

irreversibilidade com a concessão da liminar, considerando a possibilidade 

de revogação da medida a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 296 do 

Caderno Processual: “Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia 

na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou 

modificada.” De rigor, portanto, a concessão da liminar para determinar 

que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na UC da requerente, bem como retire seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito em relação ao débito mencionado na peça inicial. 

Quanto à ordem específica liminar da obrigação de fazer almejada pelo 

requerente, o art. 536, caput e § 1º, c/c art. 537, caput e § 1º, do NCPC, 

assim dispõem: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de 

ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a 

obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as 

medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º. Para atender ao 

disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a 

imposição de multa, a busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, 

o desfazimento de obras (...)”. Art. 537. A multa independe de 

requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em 

tutela provisória ou na sentença (...) § 1º. O juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa (...)”. Com 

efeito, em observância ao princípio constitucional da efetividade da 

prestação jurisdicional inserto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, é de rigor 

a implementação de meio coercitivo adequado e suficiente para garantir o 

cumprimento do provimento jurisdicional prolatado. Consoante a doutrina 

processualista qualitativa, tais medidas não estão elencadas em rol 

taxativo na lei processual – princípio da tipicidade formal das medidas 

executivas – mas obedecem ao princípio da atipicidade. Em outras 

palavras, quando se trata de obrigação específica de fazer, não fazer ou 

entregar coisa certa, o juiz poderá valer-se até mesmo de meios 

executivos não previstos expressamente no CPC, como meio de entregar 

a efetiva tutela jurisdicional. Em hipóteses como o presente caso pode o 

magistrado determinar toda e qualquer medida necessária à efetivação da 

tutela ou à obtenção do resultado prático equivalente, impondo o 

mecanismo que entender apto e suficiente para a situação concreta. 

Referido princípio tem origem na forte tendência de se municiar o juiz de 

amplos poderes na condução do processo, assumindo posição 

participativa e comprometida com a prestação da tutela jurisdicional, em 

decorrência da multiplicidade e a complexidade das situações litigiosas 

que podem ser levadas a juízo. Portanto, ante o risco de se excluir direitos 

merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual observância do 

princípio da atipicidade, pois, um sistema que adota com exclusividade o 

princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo medidas 

executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa desprovidos de 

tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados pelo legislador 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil. Princípios fundamentais. São 

Paulo: RT, 2002, p. 298). Avaliando as circunstâncias do presente caso, 

reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação de medida 

coercitiva consistente em multa diária por descumprimento da ordem 

judicial, no valor de R$ 100,00 (cem reais). Pelo exposto, DEFIRO a tutela 

de urgência em caráter provisório (art. 294 do NCPC) para o fim específico 

de determinar que a demandada SE ABSTENHA DE SUSPENDER O 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA da unidade consumidora 

6/652897-0, bem como retire o nome do autor no rol de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito tão somente em relação ao débito de R$ 

657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais) com vencimento em 

20/08/2017, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). 

Cite-se a parte requerida para, com fundamento no art. 334 do NCPC, 

comparecer à audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta 

comarca, ou, caso não tenha interesse na tentativa de autocomposição, 

apresentar pedido de cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 

10 (dez) dias de antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, que será contado a partir da 

data do protocolo do cancelamento da referida audiência ou da realização 

da última sessão de conciliação, quando não houver acordo (art. 335 do 

NCPC) sob pena de ser-lhe decretada a revelia (art. 344 NCPC). Quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova, postergo para a fase de 

saneamento. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Jaciara-MT, 20 de setembro de 2018. Valter Fabrício Simioni 

da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1002235-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REQUERENTE)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA MARINA BERENYI PACHECO (REQUERIDO)

MARCIO CESAR PACHECO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002235-80.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A REQUERIDO: 

MARCIO CESAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI PACHECO 

VISTOS ETC, Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais. 

Expeça-se mandado de notificação, nos termos do art. 726, do CPC. 

Realizada a notificação, entreguem-se os autos ao requerente (art. 729, 

do CPC) e arquive-se, com baixa na distribuição. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 20 de setembro de 2018. Valter Fabrício Simioni 

da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 69968 Nr: 11881-39.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSP, MCSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado da 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52464 Nr: 1043-08.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO NUNES DE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do exequente, 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do 

oficial de justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56810 Nr: 1164-02.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDETE DA CUNHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição do executado de 

fls. 127 e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 85930 Nr: 5134-39.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - OAB:21.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) no art. 373, incisos I e II, do CPC.Intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem à audiência, bem como, apresentarem o 

rol de testemunhas em até 15 (quinze) dias antes da audiência, nos 

termos do art. 357, § 4º, observdo os arts. 450 e 455, do ambos do CPC, 

sob pena de preclusão. Atente-se a parte autora quanto ao disposto no 

art. 455 do CPC, que preceitua caber ao advogado da parte intimar a (s) 

testemunha (s) por ele arrolada, dispensando-se a intimação do 

juízo.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara - MT, 19 de 

setembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26615 Nr: 39-72.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL F. FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86756 Nr: 5515-47.2016.811.0010

 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: IMDC, RAMDC, LEONORA JARDIM DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NEIVA DE FÁTIMA JARDIM DE 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CARVALHO DA SILVA 

FERNANDES - OAB:21326/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5515-47.2016.811.0010

Código 86756

 VISTOS ETC,

Defiro a avaliação dos bens do espólio, bem como, a expedição de ofícios 

às instituições financeiras indicadas na peça de ingresso, alíneas “G” e 

“H”, conforme postulado à ref. 26.

Defiro o pedido de dilação de prazo postulado da inventariante por período 

de 90 (noventa) dias, para juntada da Certidão Negativa a ser expedida 

pela Procuradoria- Geral do Estado e outras pertinentes à espécie.

Escoado o prazo de dilação e nada postulado, intime-se a inventariante 

por meio de seu advogado para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Não havendo manifestação, certifique-se.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 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.: 23225 Nr: 2524-79.2008.811.0010

 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): ADIR ENAR DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, 

ARISTEU BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça e correspondência devolvida e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16995 Nr: 1560-91.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SOLEDADE NUNES TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, REYNALDO B. DA F. ACCIOLY JR - OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Certifico e dou fé que, a impugnação à execução foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

pazo legal, manifestar-se acerca da impugnação e requerer o que de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96113 Nr: 4270-64.2017.811.0010

 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: NEMIAS LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Processo nº. 4270-64.2017.811.0010

Código. 96113

Requerente: Nemias Luiz da Silva

Requerida: Martelli Transportes Ltda

VISTOS ETC,

Nemias Luiz da Silva ajuizou Ação Indenizatória em face da 

Transportadora Martelli Ltda, almejando, em síntese, a condenação da 

requerida em indenização por danos materiais e morais em decorrência do 

sinistro narrado na exordial.

Em defesa (ref. 27), a requerida rechaçou os argumentos articulados pelo 

autor na peça de ingresso, bem como, denunciou à lide a Seguradora 

Mapfre Seguros Gerais S/A, acostando a apólice de seguro n° 

0120062124031.

É o necessário.

Decido.

Defiro a denunciação à lide ofertada pela requerida no prazo da defesa 

(ref. 27), com fulcro no art. 126, do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o 

denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, 

devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131.”

Assim, nos termos do art. 131, § único, do CPC, promova-se a citação da 
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denunciada no prazo legal, verbis:

“Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo 

será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.”

“Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou 

subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 (dois) 

meses.”

Citada, com ou sem contestação pela denunciada, certifique-se.

Após, intimem-se as partes, autor e ré, na pessoa de seus respectivos 

advogados para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem nos 

autos, sob pena de preclusão.

Empós, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 19 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.: 90741 Nr: 1740-87.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GEOVANI MOTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Requerente via DJE para, no prazo de 10(dez) dias, 

proceder a distribuição carta precatória . É o que cumpre-me certificar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002248-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA (EXEQUENTE)

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002248-79.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO VISTOS ETC, Girlene Luiza Dourado Garcia ajuizou Execução de 

Honorários Advocatícios em face do Estado de Mato Grosso, qualificado 

nos autos. Com a inicial acostou documentos. É o relatório. Decido. 

Observo, na espécie, clara afronta à norma inserta no art. 2º da Lei 

12.153/09, segundo a qual “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.”. Trata-se de regra de 

competência absoluta, conforme dispõe o art. 2º, § 4º da referida Lei, 

verbis: “Art. 2º (...) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” A respeito do tema: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE 

ADVOGADO DATIVO. ESTADO DE MINAS GERAIS. VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. - A Unidade 

Jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente 

competente para o processamento e julgamento de ação de cobrança de 

honorários de advogado dativo, desde que o valor da causa não exceda o 

montante de 60 (sessenta) salários mínimos. - Distribuída a ação quando já 

cessadas as limitações trazidas pela Resolução nº 700/12, prevalecem as 

regras de competência da Lei nº 12.153/09. - Declarada a incompetência 

absoluta, deve ser determinada a remessa dos autos ao Juízo 

competente, nos termos do § 1º do artigo 64 do Novo Código de Processo 

Civil. (TJ-MG - AC: 10000170530695001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, 

Data de Julgamento: 25/07/0017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 27/07/2017) Portanto, considerando que a Comarca 

possui Juizado da Fazenda Pública instalado, é daquele juízo a 

competência para apreciação da lide. Pelo exposto, reconheço a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA da Justiça Comum para apreciar o pedido, 

nos termos do que dispõe o art. 2º da Lei 12.153/09. Determino a remessa 

imediata do feito ao juízo competente. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 

20 de setembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33732 Nr: 1291-76.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZANIO CECCON CAPPELARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA FERREIRA GALENO - 

OAB:/MT 13.936

 Vistos, etc.

Ante as informações apresentadas nos autos, designo audiência de 

justificação para o dia 10 de outubro de 2018, às 15h50min.

Intime-se o recuperando para comparecer à audiência designada 

acompanhado de advogado(a).

Notifique-se o i. representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000969-92.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA DA SILVA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 14676472 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002244-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB: MT10462/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/10/2018 Hora: 08:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002269-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEIRIELLY DA SILVA DE JESUS DA MOTA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/11/2018 Hora: 08:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002270-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

EURIPEDES BATISTA CORREA (REQUERENTE)

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 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/11/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002277-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/11/2018 Hora: 08:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002288-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RAMOS PONCE (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/11/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-75.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

VALDINEI LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (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 . 

1001190-75.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado 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, 20 de setembro de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

JOSINALDO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Processo n. 1000372-89.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 136,83, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) JACIARA, 20 

de setembro de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

DEJAIR PERUZZO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n. 1000426-55.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 
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para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 136,83, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) JACIARA, 20 

de setembro de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000437-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

ALZIRA FAUSTINO TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (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. 15465410.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CLEITON DE OLIVEIRA BACA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (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.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97988 Nr: 5160-03.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHEIMESON ALESSANDRO FANTANELLI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Denunciado(a): Jheimeson Alessandro Fantanelli da Silva, Cpf: 

05489320184, Rg: 18713203 SSP MT Filiação: José Alves da Silva e Suely 

Fontaneli, data de nascimento: 28/05/1993, brasileiro(a), natural de 

Jaciara-MT, solteiro(a), operador de máquinas, Endereço: Rua Beatriz Nº 

495, Bairro: Jardim Clementina, Cidade: Jaciara-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 64156 Nr: 859-81.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS FERNANDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001006-61.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIDALVA MOREIRA VIEIRA (AUTOR(A))

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1001006-61.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

ZELIDALVA MOREIRA VIEIRA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A Vistos etc. Analisando-se a inicial observo que os documentos 

pessoais que acompanham a petição inicial apresentam defeitos 

/irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, bem como 

documentos que demonstrem não possuir renda suficiente para arcar com 

as custas do processo sem prejuízo de seu sustento (por ex. holerite, 

extrato de movimentação de sua conta bancária dos últimos 03 meses, 

declaração de imposto de renda, etc...), ou então para efetuar o 

pagamento das custas/taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do que dispõe o artigo 320 do Código de 

Processo Civil. Desta forma, impossível o recebimento da ação nos moldes 

em que se encontra a inicial, motivo pelo qual determino a intimação da 

parte autora, através de seu patrono, para que no prazo de 15 dias, 

emende a inicial, sob pena de indeferimento, o que faço com fulcro no 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se JUARA, 17 de 

setembro de 2018. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000401-18.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL (ADVOGADO(A))

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. PERUSSI - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA AV. RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496 

Processo nº: 1000401-18.2018.8.11.0018 RÉU: T. R. PERUSSI - ME Vistos 

etc. Analisando os autos, observo que o feito foi distribuído sem o devido 

recolhimento das custas e despesas processuais e que inexiste pedido de 

gratuidade na inicial. Diante disso, nos termos do art. 321 do CPC/2015, 

intime-se o requerente para no prazo de 15 (quinze) dias emendar o 

pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento das custas 

processuais com o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do 

CPC/2015). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. JUARA, 21 de junho de 2018 

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-82.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DANYLLO CARNEIRO MORENO LIMA (REQUERENTE)

LUZIA SCOLARI CARARO (REQUERENTE)

CELEIRO DLC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERENTE)

CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZANON & ZANON ADMINISTRADORA DE FRANCHISING LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1000151-82.2018.8.11.0018; Valor causa: R$ 37.747,05; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Certifico e dou fé, que os presentes autos foram 
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recebidos pelo CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao 

Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob o 

nº 168460 /2018, e designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

17/10/2018, às 13hs00 min. Certifico ainda que, foi designada a Mediadora 

VANDERLEIA SALETE MANTOVANI , portador do CPF.: 667.576.301-69, 

Conta Corrente Nº 28155/7, Agência Nº 2836-3, Banco do Brasil S/A, no 

valor R$ 50,00 (cinquenta reais) à hora de Mediação/Conciliação, desde já 

estimando prazo razoável de 2 (duas)horas para realização da Sessão 

designada, cada parte deverá depositar 50% do valor arbitrado. Nos 

termos do enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de 

origem para intimações de estilo a fim de que estes compareçam à Sessão 

de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima. JUARA, 9 de agosto de 2018 IRINEU BATISTA FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-82.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DANYLLO CARNEIRO MORENO LIMA (REQUERENTE)

LUZIA SCOLARI CARARO (REQUERENTE)

CELEIRO DLC CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERENTE)

CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZANON & ZANON ADMINISTRADORA DE FRANCHISING LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1000151-82.2018.8.11.0018; Valor causa: R$ 37.747,05; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Certifico e dou fé, que os presentes autos foram 

recebidos pelo CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao 

Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob o 

nº 168460 /2018, e designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

17/10/2018, às 13hs00 min. Certifico ainda que, foi designada a Mediadora 

VANDERLEIA SALETE MANTOVANI , portador do CPF.: 667.576.301-69, 

Conta Corrente Nº 28155/7, Agência Nº 2836-3, Banco do Brasil S/A, no 

valor R$ 50,00 (cinquenta reais) à hora de Mediação/Conciliação, desde já 

estimando prazo razoável de 2 (duas)horas para realização da Sessão 

designada, cada parte deverá depositar 50% do valor arbitrado. Nos 

termos do enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de 

origem para intimações de estilo a fim de que estes compareçam à Sessão 

de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima. JUARA, 9 de agosto de 2018 IRINEU BATISTA FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000484-34.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CLEITON DOURADO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACILITA CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA - ME 

(RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA AV. RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496 

Processo nº :  1000484-34 .2018.8 .11 .0018 RÉU:  FACIL ITA 

CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA - ME, BANCO BMG 

Vistos etc. Nos termos do art. 468, §6º, da CNGC/MT e do art. 98, §6º do 

CPC/2015, defiro o pedido de parcelamento das despesas processuais, 

concedendo ao requerente o parcelamento das custas e despesas 

processuais, que desde já fixo em 05 (cinco) prestações, com a primeira 

parcela devendo ser paga no prazo máximo de 15 (quinze) dias e as 

demais mensalmente a contar do recolhimento da primeira. Nos termos do 

Ofício Circular n. 004/2018/GAB/J-Aux, esta decisão deverá ser 

encaminhada por e-mail ao Departamento de Controle e Arrecadação, no 

endereço dca@tjmt.ius.br, responsável pelo lançamento das informações 

no sistema de arrecadação, para possibilitar o acompanhamento e 

controle da modalidade de pagamento. Assim, após o registro das 

informações, a parte deverá acessar o site do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso — www.tjmt.jus.br clicar no link "Emissão de Guias 

Online" escolher a opção "Distribuição/Mediação" na coluna "Primeira 

Instância — Fórum/Comarcas" e lançar a numeração do processo. O 

sistema alertará a seguinte mensagem: - "Existe um parcelamento 

cadastrado para esse processo deseja emitir sua Cuia" momento em que o 

advogado ou a parte emitirá a guia para o devido pagamento. O 

acompanhamento do pagamento das parcelas poderá ser efetuado no site 

do Poder Judiciário— www.tjmt.jus.br, link "Emissão de Guias Online", 

escolher a opção "Guias do Processo" na coluna "Consulta" e lançar a 

numeração do processo. O sistema irá dispor todas as guias emitidas, 

pagas e vincendas, vinculadas ao processo. Intime-se a parte requerente 

da presente decisão, bem como para que providencie a comprovação do 

pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial. Com os pagamentos, proceda-se às certificações 

que se fizerem pertinentes e venham-me conclusos. Cumpra-se JUARA, 

20 de setembro de 2018 FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59213 Nr: 1730-58.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Miguel Dias da Silva, Irineu Dias da Silva, Milene Dias da 

Silva, Rosa Maria da Silva Dias dos Santos, Miguel da Silva Junior, Luiz 

Eduardo Da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS., 

Teresinha Moura do Nascimento, Jhonatan Dias da Silva

 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: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos, etc.

Analisando os autos, determino o integral cumprimento da decisão 

proferida às fls. 146, devendo os herdeiros serem citados conforme 

endereços informados às fls. 148/149.

Às providências.

Após, intime-se a autarquia para manifestar o que de direito, no prazo 

legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59213 Nr: 1730-58.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Miguel Dias da Silva, Irineu Dias da Silva, Milene Dias da 

Silva, Rosa Maria da Silva Dias dos Santos, Miguel da Silva Junior, Luiz 

Eduardo Da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS., 

Teresinha Moura do Nascimento, Jhonatan Dias da Silva

 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: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos etc.

Expeça-se o Alvará Judicial para levantamento da verba depositada pela 

autarquia requerida.

Comunique-se a autora pessoalmente.

Levantado os valores depositados pelo Instituto Requerido e não havendo 

requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo provisório, dando-se 

baixa no relatório estatístico.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88417 Nr: 883-17.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clistielen Simoni da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101309 Nr: 7423-81.2017.811.0018

 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: Rogerio Morais

 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:

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos 

do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.Providencie-se o necessário para a 

realização do ato.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92586 Nr: 2947-97.2017.811.0018

 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: RLVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV, AJBdO, MABdS, MJOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clicia Helena Rezende Franco 

do Amaral - OAB:288.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911

 Intimar o patrono das partes para requerer o que entender de Direito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91398 Nr: 2353-83.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Sokano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:14341-E

 Vistos etc.

Ante o teor da petição e documentos apresentados pelo requerido (Ref: 

31), defiro os beneficios da gratuidade judiciária.

Tratando-se de feito que comportação transação, determino a remessa 

dos autos ao CEJUSC/JUARA.

Intimem-se as partes que deverão se fazer presentes ao referido ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75617 Nr: 3967-94.2015.811.0018

 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: William Borges Dias , Marilsa Borges Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oseias Carmo Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 Diante do exposto, considerando o que consta nos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da parte Requerente, com 

supedâneo no artigo 487, I, do CPC/2015 e por consequência:- Condeno o 

Requerido a pagar ao Requerente, a título de Dano Moral, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais); os quais deverão ser devidamente corrigidos 

com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária, 

de acordo com o INPC, a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do 

STJ).No mais, CONDENO a parte ré, ainda, no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios ao patrono do demandante que, à 

vista da matéria em discussão, tempo da demanda, bem como o trabalho 

desenvolvido e, ainda, atendendo aos critérios do art. 85, §2º do 

CPC/2015, fixo em 10% sobre o valor da condenação.Certificado o trânsito 

em julgado, cumpra o requerente os termos dos artigos 523 e 524 do 

Código de Processo Civil, prosseguindo-se na forma do art. 513, §2º, do 

mesmo Estatuto, intimando-se a parte requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento voluntário da quantia condenatória 

atualizada, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e 

prosseguimento da fase executiva (art. 523, §1º, do Código de Processo 

Civil). Fica a parte requerida advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 do Código de Processo Civil sem esse pagamento, 

inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias, para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26956 Nr: 4932-53.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caiado Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Regina Ferreira Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Nogueira de Souza 

Macedo - OAB:238706/SP, ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso de prazo da suspensão, conforme decisão de 

folha 88, procedo a intimação da parte exequente, na pessoa de seu 

advogado, para informar o atual endereço da executada para sua efetiva 

citação ou requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8877 Nr: 468-25.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Médico de Tabaporã Ltda, Rosalina 

Vetorazzi, Mário Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso de prazo de suspensão, impulsiono os autos à 

parte exequente, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71788 Nr: 2119-72.2015.811.0018

 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: Aparecido Carlin
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Considerando o decurso de prazo da suspensão, impulsiono os autos à 

parte requerente, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60196 Nr: 2776-82.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shirle Wilson Baglioni da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13889, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, Renan Nadaf Gusmão - 

OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso de prazo da suspensão, impulsiono os autos à 

parte autora, para querendo, requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79787 Nr: 1889-93.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. O. F. Industria e Comercio de Madeira Ltda, 

Fernando Martins Bezerra, Orivaldo Nunes Bezerra, Anacleto Giraldelli 

Bezerra, Andrea Maria Rodrigues de Almeida Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e determino a 

intimação dos executados para que efetuem o pagamento do crédito 

buscado nesta lide ou ofereceram bens à penhora no prazo de 05 (cinco) 

dias.Havendo manifestação dos executados ou quedando-se inerte, 

certifique-se e diga a exequente no prazo de 05 (cinco) dias.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101849 Nr: 7698-30.2017.811.0018

 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: Suelita Ferreira de Assunção

 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:

 Vistos etc. Acolho a justificativa e redesigno o ato para o dia 21 de 

novembro de 2018, às 14h00min, devendo as testemunhas se fazerem 

presentes e intimadas pela requerente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99663 Nr: 6500-55.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Homologo a desistência da testemunha Benedito Pereiro 

Sampaio. Declaro encerrada a instrução. Abra-se vista dos autos as 

partes para apresentação de alegações finais no prazo legal. Após 

venham os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76591 Nr: 516-27.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Cruz Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim 

de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício da aposentadoria por 

invalidez permanente, no valor de um salário mínimo, julgando extinta a 

ação, com resolução de mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 

20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: OSMAR 

CRUZ NASCIMENTO;2.Benefício concedido: Aposentadoria por 

Invalidez3.Data do início do benefío: 02/10/2014 (dia seguinte a data 

cessação do auxílio-doença).4.Renda mensal inicial: um salário 

mínimo.5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença 

(caso ainda não tinha sido implantado).Destacando que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

antecipo os efeitos da tutela, para o fim de determinar a implantação do 

benefício, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 30 

(trinta) dias. Veja-se que a parte autora possui idade avançada, incapaz 

para o trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, vez que o 

benefício tem caráter alimentar.Condeno ainda a requerida no pagamento 

de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo 

incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, 

nos termos do § 2º e 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil e da 

Súmula nº 111 do STJ, contudo, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual 

7.603/2001-MT, isento a autarquia do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora.Juros de 

mora e correção monetária nos termos do Art 1º-F da Lei 11.960 de 2009, 

ambos desde a citação.Sentença sujeita a reexame necessário (Súmula 

490 do STJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70689 Nr: 1627-80.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriel Ramos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Adriel Ramos de Souza, Cpf: 

81762917149, Rg: 11888032 SSP PR Filiação: Juventino Ramos de Souza 

e Maria das Dores Gomes, data de nascimento: 22/03/1977, brasileiro(a), 

natural de Curitiba-PR, solteiro(a), mestre de obras, Endereço: Rua da 

Felicidade, Nº 82 S, Bairro: Parque Alvorada I, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:A Requerente exerce as atividades de administradora de 

consórcios e, nessas condições,

constituiu o grupo nº. 4005, cota n°. 510, com prazo de duração de grupo 

em 90 (noventa), onde o

Requerido por sua vez, visando à aquisição do bem definido na inclusa 

PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM

GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL DURÁVEL, integrou-se como 

participante do grupo já aludido

adquirindo através do CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA, sendo posteriormente

contemplado em assembleia geral ordinária do grupo para aquisição do 

bem objeto de seu plano
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consorcial, adquirindo o seguinte bem:

CATEGORIA : Motocicleta ANO/MODELO : 2013/2013

MARCA : Honda MOVIDO : Gasolina/Álcool

MODELO : NXR 150 Bros ESD PLACA : OBI-3394

COR : Vermelha CHASS I: 9C2KD0540DR129468

Para garantia do crédito oriundo das parcelas mensais vincendas e 

demais obrigações

convencionais para com a Requerente e demais participantes do Grupo de 

Consórcio nº. 4005, o

Requerido transferiu à Requerente o domínio resolúvel e a posse indireta 

do bem recebido em

contemplação, através do anexo contrato de “Alienação Fiduciária em 

Garantia”, condicionada, pois, a

sua liberação, apenas e tão somente após a quitação total da obrigação 

contratual.

Ocorre que o Requerido se tornou inadimplente, uma vez que deixou de 

efetuar o

pagamento das parcelas mensais de número 21 (vinte e um) vencida em 

20/Out/2014 à 28 (vinte e

oito) vencida em 18/Mai/2015, acrescida de multa contratual e juros, 

custas de notificação, registro

de contrato no valor de R$ 1.555,88 (um mil, quinhentos e cinquenta e 

cinco reais, e oitenta e oito

centavos), e as parcelas vincendas no valor de R$ 2.141,24 (dois mil, 

cento e quarenta e um reais,

e vinte e quatro centavos conforme demonstrativo do débito das parcelas 

em anexo.

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84120 Nr: 4184-06.2016.811.0018

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos etc...Assim, rejeito a preliminar em questão. Sendo assim, 

conforme as partes estão devidamente representadas, estando, portanto, 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido o 

alegado na inicial e contestação. Assim sendo, nos termos do art. 357, 

inciso V, do CPC/2015 e para solução do mérito da causa, DESIGNO 

audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal das partes e 

oitiva de testemunhas para o dia 06 de novembro de 2018, às 15h00min. A 

contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

(quinze) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de 

preclusão, caso não o tenham feito. As testemunhas deverão ser ao 

máximo de três para cada parte, sendo que somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos....INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos do §1º, do 

artigo 357, do CPC/2015. Providencie-se o necessário para a realização 

do ato.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92319 Nr: 2802-41.2017.811.0018

 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: Maura Pereira de Souza Oliveira

 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:

 Posto isso, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício do AUXÍLIO DOENÇA, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito.A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do 

Segurado: MAURA PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA;2.Benefício concedido: 

Auxílio doença;3.Data do início do benefício: 16/05/16 (data do 

requerimento);4.Conforme alteração no artigo 43, § 8º e 9º (Lei 

13.457/2017) determino o pagamento mensal à parte autora do benefício 

do AUXÍLO DOENÇA pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco 

dias);5.Renda mensal inicial: 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício.6.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da 

sentença (caso ainda não tinha sido implantado).Destacando que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, nos 

termos do “caput” do art. 536 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, para o fim de determinar o estabelecimento do 

benefício, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 30 

dias. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios 

de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.Juros de mora e correção monetária 

nos termos do Art 1º-F da Lei 11.960 de 2009, ambos desde a 

citação.Sentença sujeita a reexame necessário (Súmula 490 do 

STJ).Intimem-se a parte requerente por DJE, bem como a requerida 

devendo ser remetido os autos via postal ao INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, conforme disposto artigo 412, §§ 4º e 5º, da 

CNGC.Decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, sem manifestação 

das partes, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região.Em relação ao pagamento,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78835 Nr: 1487-12.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andressa Cristina Ferraz Guirau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, confirmo a antecipação da tutela concedida (fls. 

57/58) e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela Defensoria Pública. 

Por consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil/2015.Sem custas, nos termos da Lei 

Estadual n.º 7.603/01.Deixo de condenar os requeridos ao pagamento de 

honorários advocatícios, ante a interpretação extensiva dos artigos 17 e 

18 da Lei nº 7.347/85.Dispensável o reexame necessário, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais.P.R.I. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78548 Nr: 1369-36.2016.811.0018

 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: FdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Jailson Andreoti Santana 

Filiação: José Dias Santana e Sirlei Aparecida Andreoti Santana, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresário, Endereço: Rua Lucas Fortunado, N° 

111 e 116, Bairro: Vila Mathias, Cidade: Santos-SP

Finalidade:Intimar o requerido para apresentar as contrarrazões no prazo 

legal.
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Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Considerando a manifestação de fls. 98, 

DETERMINO que seja realizada a publicação via órgão oficial do ato 

ordinatório que intima a parte requerida a apresentar suas contrarrazões 

ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública, conforme 

dispõe o artigo 346 do CPC. Após, com ou sem as contrarrazões 

apresentadas, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70689 Nr: 1627-80.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriel Ramos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a citação por edital do executado, cujo prazo fixo em 30 (trinta) 

dias.

Após o decurso do prazo, diga o exequente.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59213 Nr: 1730-58.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Miguel Dias da Silva, Irineu Dias da Silva, Milene Dias da 

Silva, Rosa Maria da Silva Dias dos Santos, Miguel da Silva Junior, Luiz 

Eduardo Da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS., 

Teresinha Moura do Nascimento, Jhonatan Dias da Silva

 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: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos, etc.

Considerando o pedido de habilitação nos autos, nos termos do art. 313, 

§1º e, art. 689, ambos do CPC/2015, SUSPENDO O PROCESSO.

Ante o pedido de habilitação às fls. 126/127, nos termos do art. 690, do 

CPC/2015, CITEM-SE os herdeiros do de cujus, para se pronunciarem em 5 

(cinco) dias.

Após, com ou sem manifestação, CONCLUSOS.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72268 Nr: 2349-17.2015.811.0018

 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: MEMF, DMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - OAB:19378A, 

Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Deyvid Neves Delbom - OAB:23.070, TONI FERNANDES 

SANCHES - OAB:19529/O

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

devolução de Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 16455 Nr: 2093-26.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arara Transportes Rodoviários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Quatro Marcos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léo Borges Barreto - 

OAB:129471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Borges - OAB:OAB/SP 

169.782, José Guilherme Junior - OAB:2615/MT, Renato de 

Perboyre Bonilha - OAB:3844/MT

 Intimar o patrono da parte autora para manifestar quanto a certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40121 Nr: 577-58.2011.811.0018

 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: Eber Paulo Alves Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Vilson Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Leonardo 

Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143, SilvioLuiz de Oliveira - 

OAB:3.546-A

 D E S P A C H O

Intime-se a parte exequente para manifestar da petição de f. 115, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72420 Nr: 2409-87.2015.811.0018

 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: Amelio Casa Grande

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:14133/O

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada do 

requerido nos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75651 Nr: 19-13.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braulio Mariano Piccin Junior, Wagner Piccin, 

Biatriz Maria da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado negativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40010 Nr: 467-59.2011.811.0018

 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: Manoel Jorge Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Hiolanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 
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OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59828 Nr: 2379-23.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milan Calvo & Milan Ltda - ME, Marcio Shiderley 

Santana Milan Calvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41192 Nr: 1631-59.2011.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SH Empreendimentos e Imoveis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Faria de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Roberto Sarti - 

OAB:27413/SP, Ester da Silva Manso Gomes - OAB:, Fabricio Tsuji 

Ishiki - OAB:13.218/B, Gilberto Lopes Theodoro - OAB:139970/SP, 

Leandro Alves de Oliveira Junior - OAB:6949, Tatiana Mainardi 

Campos - OAB:269739/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 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.: 76386 Nr: 444-40.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Maria Christofolo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para requerer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79384 Nr: 1712-32.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinho do Parto de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para conhecimento da juntada de oficio do 

INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 108815 Nr: 2489-46.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Paulo Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 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 

laudo pericial nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35717 Nr: 3293-29.2009.811.0018

 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: Afonso José Kistner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Joanucci Motti - 

OAB:7832/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 intime-se o autor para pugnar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87901 Nr: 600-91.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Pneus Juara LTDA, Edson 

Eugênio Lanner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alexandre Guterres - 

OAB:20272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

informações do Cartório do 1º Oficio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 1393 Nr: 109-17.1999.811.0018

 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: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO DOS SANTOS (FALECIDO), 

Adalberto Alexandrino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:290.089, Eduardo Montenegro Dotta - OAB:155.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Diante do desarquivamento dos autos e nada foi requerido pela parte 

autora, RETORNEM os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 77415 Nr: 874-89.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque Cavalcante de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROQUE CAVALCANTE DE SANTANA, 

Cpf: 03999986166, Rg: 2267457-8, Filiação: Maria Helena Cavalcante 

Santana e Manoel Porfirio de Santana Junior, data de nascimento: 

05/04/1990, brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), tratorista, 

Telefone (66) 9600-4002. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia30 de 

janeiro de 2016, por volta das 17h00, na residêncialocalizada na Rua 

Osvaldo Cruz, nº 52, Bairro São João, nestacidade e comarca de 

Juara-MT, o denunciado ROQUE CAVALCANTE DESANTANA, ciente da 

ilicitude e reprovabilidade de seucomportamento, valendo-se da relação 

íntima de afeto que possuicom a vítima, Aparecida Soares Diniz, sua 

convivente, agrediu-afisicamente.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lucas de 

Lima Evangelista, digitei.

Juara, 19 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 79834 Nr: 1909-84.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sivaldo Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIVALDO PINHEIRO, Filiação: Ester Maria 

Pinheiro e Jose Florencio, data de nascimento: 15/04/1950, brasileiro(a), 

natural de 1º de Maio-PR, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos que no dia 04 de junho de 2016, por 

volta das 16h30, no estabelecimento denominado “Bar Dois Irmãos”, 

localizado próximo à Feira Municipal, nesta Cidade de Juara/MT, o 

denunciado SIVALDO PINHEIRO ofendeu a integridade corporal de Paulo 

Murilo dos Santos.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lucas de 

Lima Evangelista, digitei.

Juara, 19 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 90708 Nr: 1997-88.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NELSON LOPES, Filiação: Alipio Lopes e 

de Daliria Lopes, data de nascimento: 10/08/1974, brasileiro(a), natural de 

Pato Branco-PR, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 9878-5688. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso Termo Circunstanciado que, nodia 05 

de fevereiro de 2017, por volta das 15h00, na residêncialocalizada 

próximo ao hospital municipal, Bairro Jardim Aeroporto,nesta cidade e 

comarca de Juara/MT, o denunciado NELSON LOPES,ciente da ilicitude e 

reprovabilidade de seu comportamento,adentrou clandestinamente na 

residência de Valderlice Ferreira.

Despacho: Vistos etc,Frustrada a tentativa de citação pessoal do 

acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, de 

citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que seja 

oficiado a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lucas de 

Lima Evangelista, digitei.

Juara, 19 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 72327 Nr: 2370-90.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Herbert Souza Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO HERBERT SOUZA RAMOS, Cpf: 

51224216920, Rg: 1679936-4, Filiação: Manoel Ramos de Jesus e 

Ernestina Souza Ramos, data de nascimento: 23/04/1963, brasileiro(a), 

natural de Loanda-PR, solteiro(a), lavrador/tratorista, Telefone (66) 

9675-0769. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso Termo Circunstanciado que no dia02 

de agosto de 2015, por volta das 17h00, na praça doscolonizadores, 

Centro, nesta Cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado PAULO 

HEBERT SOUZA RAMOS praticou ato obsceno em lugar público.
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Despacho: Vistos etc,Em análise aos autos, observa-se que o denunciado 

está em local incerto e não sabido.Assim, antes de proceder a citação do 

réu por edital, determino que seja oficiado a SEJUDH, requisitando 

informações se o acusado encontra-se preso em algum estabelecimento 

penal do Estado de Mato Grosso;Na hipótese de resposta negativa da 

SEJUDH, sem necessidade de nova conclusão, proceda à citação do 

acusado, por edital, nos moldes do artigo 365 do Código de Processo 

Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 361).Cumpra-se expedindo o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lucas de 

Lima Evangelista, digitei.

Juara, 19 de setembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 39953 Nr: 411-26.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Olegario da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

 O Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira, Presidente do Tribunal do Júri 

da Comarca de Juara - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes nas Sessões Ordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca, previstos para a data abaixo informada, ficando pelo 

presente edital convocados a comparecer nos dias 06/11/2018, 

09/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018 e 30/11/2018, ao Plenário do Ttribunal 

do Júri, situado no Edifício do Fórum local, ao final indicado, onde se 

procederá o julgamento processos códigos n. 43439, 62246, 66631, 

39953 e 35074.

1) ALINE BÁRBARA ANDRADE DA SILVA, brasileira, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 042.378.171-56, residente e 

domiciliada na Avenida Rio Arinos, KM 01, Setor Industrial ou Prefeitura 

Municipal, Juara/MT, telefone 66 99901-2160_____________________; 2) 

ALONIR RODRIGUES ALVES, brasileiro, nascido em 15/03/1958, inscrito 

no CPF/MF nº 233.875.309-78, residente e domiciliado na Rua Macapá, n] 

4 4 8 - E ,  B a i r r o  C e n t r o ,  J u a r a / M T ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-2714_____________________; 3) AMANDA PEREIRA DA SILVA 

AZINARI, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

019.226.071-50, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 465-W, Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99211-2532_____________________; 4) BRUNO DIEGO SANTOS SILVA, 

brasileiro, nascido em 16/06/1996, inscrito no CPF/MF nº 057.281.361-92, 

residente e domiciliado na Rua Olivencia, Bairro Porto Seguro, Juara/MT, 

telefone 66 9 9911-1922 ou 3556-1480_____________________; 5) 

CASSIUS CLEY PEREIRA, brasileiro, nascido em 12/06/1986, inscrito no 

CPF/MF nº 003.590.891-27, residente e domiciliado na Rua Rinzo Guinoza, 

nº 696-S, Bairro Jardim Primavera I, Juara/MT, telefone 66 

3556-3195_____________________; 6) ELIZABETE DE JESUS FURLAN, 

brasileira, nascida em 27/10/1957, inscrita no CPF/MF nº 537.193.871-00, 

residente e domiciliada na Rua Aracajú, nº 179-N, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone 66 99978-3018_____________________; 7) FÁBIO RICARDO 

LUDKE DOS SANTOS, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 010.955.301-27, residente e domiciliado na Rua Barbacena, nº 

827-W, Bairro Jardim Itapuã, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 

66 3556-3468/999697-2089_____________________; 8) MARCOS 

AURÉLIO BORCHARDT, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no 

CPF/MF nº 036.363.407-00, com domicilio no Campus da UNEMAT, 

Juara/MT , telefone 66 99719-4560_____________________; 9) JOAQUIM 

ANTÔNIO DE CARVALHO FILHO, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrito no CPF/MF nº 030.742.661-04, com domicilio no Campus da 

UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 9 9919-0665_____________________; 

10) LEANDRO DALPIAZ, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 899.825.171-04, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes, 

nº 119-W, Bairro Jardim Santa Clara, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, 

telefone 66 9 9907-2330_____________________; 11) LILIANE LENZ DOS 

SANTOS, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

887.095.071-91, residente e domiciliada na Rua Porto Alegre, nº 654-S, 

Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

9912-6555_____________________; 12) LORI KACK DE JESUS, 

brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 523.902.929-68, 

residente e domiciliada na Rua Lovato, nº 2223-S, Bairro Parque Kennedy, 

ou  Campus  da  UNEMAT,  Jua ra /MT ,  t e l e f o n e  6 6  

99995-6460_____________________; 13) NATALINO DE SOUZA 

BREVES, brasileiro, nascido em 02/10/1964, inscrito no CPF/MF nº 

352.838.311-91, residente e domiciliado na Rua da Felicidade, Estância 

Thainara e Thamara, Juara/MT, telefone 66 99646-5173 (Sec. Munic. De 

Educação)_____________________; 14) GILDETE EVANGELISTA DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

205.245.951-00, residente e domiciliado na Rua das Itaúbas, nº 635-E, 

Bairro Jardim Floresta, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99956-6194_____________________; 15) ELIZEU WON ANCKEN DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

038.630.231-61, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 635-N, Bairro 

Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99967-9550_____________________; 16) ALESSANDRA APARECIDA 

MACEDO DA SILVA, brasileira, nascida em 27/02/1972, inscrita no CPF/MF 

nº 503.625.421-04, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda 

L a c e r d a ,  n º  5 6 0 ,  B a i r r o  C e n t r o ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-9400_____________________. 17) AGILSON POQUIVIQUI, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 778.135.531-87, 

residente e domiciliado na Rua Bauru, nº 30-W, Bairro Centro, Juara/MT, 

t e l e fone  de  con ta to  65  99622 -1144  (Campus  U n e m a t ) 

_____________________. 18) ANDRÉ SANTANA TANASSOF, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito CPF/MF nº 011.217.761-16, residente e 

domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 379-E, Bairro Jardim Califórnia, 

Juara/MT, telefone de contato 66 99999-2688_____________________; 

19) EBERTH RODRIGUES DA CRUZ AGUIAR, brasileiro, nascido em 

XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 053.346.791-89, residente e 

domiciliado na Rua Irmã Lucianete, Bairro Jardim Califórnia, Juara/MT, 

telefone de contato 66 3556-3631_____________________; 20) 

ROSILENE SOARES DA SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrita no CPF/MF nº 019.082.691-62, residente e domiciliada na Rua São 

Geraldo, nº 982-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99686-8306_____________________; 21) DAIANY MARA GOUVEIA DE 

OLIVEIRA, brasileira, nascida em 07/06/1986, inscrita no CPF/MF nº 

020.922.921-70, residente e domiciliada na Rua Eliseu Gomes dos Santos, 

Bairro São João, Juara/MT, telefone de contato 66 

99615-2827_____________________; 22) FÁBIO WISINIEWSKI, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 956.729.581.68, residente 

e domiciliado na Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 521-W, Juara/MT, 

telefone de contato 66 99654-6697_____________________; 23) LISANIL 

DA CONCEIÇÃO P. PEREIRA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito 

no CPF/MF nº 551.776.031-72, residente e domiciliado na Rua Lovato, nº 

2223-S, Bairro Parque Kennedy, Juara/MT, telefone de contato 66 

99963-9958_____________________; 24) ANGELA RITA CHRISTOFOLO 

DE MELLO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

359.602.211-87, residente e domiciliado na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 398-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99622-3106_____________________; 25) CLEUZA ROSA DE SOUZA, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 894.689.451-20, 

residente e domiciliada na Rua São Geraldo, nº 2360-S, Juara/MT, telefone 

de contato 66 996451580_____________________; 26) SANDRA 

PEREIRA DE CARVALHO, brasileira, professora universitária, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 815.825.369-53, com domicilio no 

Campus da Unemat, Juara/MT, telefone de contato 66 

99955-8541_____________________; 27) ROSANGELA MARIA SIQUEIRA 

BERTO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

621.207.351.15, residente e domiciliada na Rua Bolívia, nº 11, Bairro 

Jard im Amér ica,  Juara /MT,  te le fone de  conta to  66  

99923-3212_____________________; 28) JULCEIA DA SILVA ALMEIDA 

AGUIAR, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

035.687.219-02, Rua Paraguaçu Paulista, nº 1913, Bairro Parque 

Alvorada, Juara/MT, telefone 66 99211-8949_____________________; 

29) ALISON DE SOUZA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 
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CPF/MF nº 017.004.461.00, residente e domiciliado na Rua das Guianas, nº 

9 2 ,  B a i r r o  J a r d i m  A m é r i c a ,  J u a r a / M T ,  6 6  

98129-4175_____________________; 30) FABIANA C. LOPES, brasileira, 

nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 264.104.218-50, residente 

e domiciliada na Rua Florianópolis, nº 597-S, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone de contato 66 98154-0904_____________________.

 Eu, Jefferson Lucas de Lima Evangelista , que o digitei.

Juara - MT, 19 de setembro de 2018.

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

Juiz de Direito – Pres. do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 114326 Nr: 4838-22.2018.811.0018

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Cristóvão Rodrigo Piovesan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da 3° Vara Criminal de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PIOVESAN - 

OAB:23046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que o alvará eletrônico foi devidamente assinado, intime-se 

a advogada do requerente.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 62246 Nr: 4865-78.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

 O Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira, Presidente do Tribunal do Júri 

da Comarca de Juara - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes nas Sessões Ordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca, previstos para a data abaixo informada, ficando pelo 

presente edital convocados a comparecer nos dias 06/11/2018, 

09/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018 e 30/11/2018, ao Plenário do Ttribunal 

do Júri, situado no Edifício do Fórum local, ao final indicado, onde se 

procederá o julgamento processos códigos n. 43439, 62246, 66631, 

39953 e 35074.

1) ALINE BÁRBARA ANDRADE DA SILVA, brasileira, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 042.378.171-56, residente e 

domiciliada na Avenida Rio Arinos, KM 01, Setor Industrial ou Prefeitura 

Municipal, Juara/MT, telefone 66 99901-2160_____________________; 2) 

ALONIR RODRIGUES ALVES, brasileiro, nascido em 15/03/1958, inscrito 

no CPF/MF nº 233.875.309-78, residente e domiciliado na Rua Macapá, n] 

4 4 8 - E ,  B a i r r o  C e n t r o ,  J u a r a / M T ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-2714_____________________; 3) AMANDA PEREIRA DA SILVA 

AZINARI, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

019.226.071-50, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 465-W, Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99211-2532_____________________; 4) BRUNO DIEGO SANTOS SILVA, 

brasileiro, nascido em 16/06/1996, inscrito no CPF/MF nº 057.281.361-92, 

residente e domiciliado na Rua Olivencia, Bairro Porto Seguro, Juara/MT, 

telefone 66 9 9911-1922 ou 3556-1480_____________________; 5) 

CASSIUS CLEY PEREIRA, brasileiro, nascido em 12/06/1986, inscrito no 

CPF/MF nº 003.590.891-27, residente e domiciliado na Rua Rinzo Guinoza, 

nº 696-S, Bairro Jardim Primavera I, Juara/MT, telefone 66 

3556-3195_____________________; 6) ELIZABETE DE JESUS FURLAN, 

brasileira, nascida em 27/10/1957, inscrita no CPF/MF nº 537.193.871-00, 

residente e domiciliada na Rua Aracajú, nº 179-N, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone 66 99978-3018_____________________; 7) FÁBIO RICARDO 

LUDKE DOS SANTOS, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 010.955.301-27, residente e domiciliado na Rua Barbacena, nº 

827-W, Bairro Jardim Itapuã, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 

66 3556-3468/999697-2089_____________________; 8) MARCOS 

AURÉLIO BORCHARDT, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no 

CPF/MF nº 036.363.407-00, com domicilio no Campus da UNEMAT, 

Juara/MT , telefone 66 99719-4560_____________________; 9) JOAQUIM 

ANTÔNIO DE CARVALHO FILHO, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrito no CPF/MF nº 030.742.661-04, com domicilio no Campus da 

UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 9 9919-0665_____________________; 

10) LEANDRO DALPIAZ, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 899.825.171-04, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes, 

nº 119-W, Bairro Jardim Santa Clara, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, 

telefone 66 9 9907-2330_____________________; 11) LILIANE LENZ DOS 

SANTOS, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

887.095.071-91, residente e domiciliada na Rua Porto Alegre, nº 654-S, 

Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

9912-6555_____________________; 12) LORI KACK DE JESUS, 

brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 523.902.929-68, 

residente e domiciliada na Rua Lovato, nº 2223-S, Bairro Parque Kennedy, 

ou  Campus  da  UNEMAT,  Jua ra /MT ,  t e l e f o n e  6 6  

99995-6460_____________________; 13) NATALINO DE SOUZA 

BREVES, brasileiro, nascido em 02/10/1964, inscrito no CPF/MF nº 

352.838.311-91, residente e domiciliado na Rua da Felicidade, Estância 

Thainara e Thamara, Juara/MT, telefone 66 99646-5173 (Sec. Munic. De 

Educação)_____________________; 14) GILDETE EVANGELISTA DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

205.245.951-00, residente e domiciliado na Rua das Itaúbas, nº 635-E, 

Bairro Jardim Floresta, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99956-6194_____________________; 15) ELIZEU WON ANCKEN DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

038.630.231-61, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 635-N, Bairro 

Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99967-9550_____________________; 16) ALESSANDRA APARECIDA 

MACEDO DA SILVA, brasileira, nascida em 27/02/1972, inscrita no CPF/MF 

nº 503.625.421-04, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda 

L a c e r d a ,  n º  5 6 0 ,  B a i r r o  C e n t r o ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-9400_____________________. 17) AGILSON POQUIVIQUI, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 778.135.531-87, 

residente e domiciliado na Rua Bauru, nº 30-W, Bairro Centro, Juara/MT, 

t e l e fone  de  con ta to  65  99622 -1144  (Campus  U n e m a t ) 

_____________________. 18) ANDRÉ SANTANA TANASSOF, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito CPF/MF nº 011.217.761-16, residente e 

domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 379-E, Bairro Jardim Califórnia, 

Juara/MT, telefone de contato 66 99999-2688_____________________; 

19) EBERTH RODRIGUES DA CRUZ AGUIAR, brasileiro, nascido em 

XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 053.346.791-89, residente e 

domiciliado na Rua Irmã Lucianete, Bairro Jardim Califórnia, Juara/MT, 

telefone de contato 66 3556-3631_____________________; 20) 

ROSILENE SOARES DA SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrita no CPF/MF nº 019.082.691-62, residente e domiciliada na Rua São 

Geraldo, nº 982-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99686-8306_____________________; 21) DAIANY MARA GOUVEIA DE 

OLIVEIRA, brasileira, nascida em 07/06/1986, inscrita no CPF/MF nº 

020.922.921-70, residente e domiciliada na Rua Eliseu Gomes dos Santos, 

Bairro São João, Juara/MT, telefone de contato 66 

99615-2827_____________________; 22) FÁBIO WISINIEWSKI, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 956.729.581.68, residente 

e domiciliado na Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 521-W, Juara/MT, 

telefone de contato 66 99654-6697_____________________; 23) LISANIL 

DA CONCEIÇÃO P. PEREIRA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito 

no CPF/MF nº 551.776.031-72, residente e domiciliado na Rua Lovato, nº 

2223-S, Bairro Parque Kennedy, Juara/MT, telefone de contato 66 

99963-9958_____________________; 24) ANGELA RITA CHRISTOFOLO 

DE MELLO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

359.602.211-87, residente e domiciliado na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 398-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99622-3106_____________________; 25) CLEUZA ROSA DE SOUZA, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 894.689.451-20, 

residente e domiciliada na Rua São Geraldo, nº 2360-S, Juara/MT, telefone 

de contato 66 996451580_____________________; 26) SANDRA 

PEREIRA DE CARVALHO, brasileira, professora universitária, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 815.825.369-53, com domicilio no 

Campus da Unemat, Juara/MT, telefone de contato 66 

99955-8541_____________________; 27) ROSANGELA MARIA SIQUEIRA 
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BERTO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

621.207.351.15, residente e domiciliada na Rua Bolívia, nº 11, Bairro 

Jard im Amér ica,  Juara /MT,  te le fone de  conta to  66  

99923-3212_____________________; 28) JULCEIA DA SILVA ALMEIDA 

AGUIAR, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

035.687.219-02, Rua Paraguaçu Paulista, nº 1913, Bairro Parque 

Alvorada, Juara/MT, telefone 66 99211-8949_____________________; 

29) ALISON DE SOUZA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 017.004.461.00, residente e domiciliado na Rua das Guianas, nº 

9 2 ,  B a i r r o  J a r d i m  A m é r i c a ,  J u a r a / M T ,  6 6  

98129-4175_____________________; 30) FABIANA C. LOPES, brasileira, 

nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 264.104.218-50, residente 

e domiciliada na Rua Florianópolis, nº 597-S, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone de contato 66 98154-0904_____________________.

 Eu, Jefferson Lucas de Lima Evangelista , que o digitei.

Juara - MT, 19 de setembro de 2018.

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

Juiz de Direito – Pres. do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61928 Nr: 4556-57.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio de Jesus Mazonas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Vera Lucia Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 Promovo a intimação do(s) advogado(s) do réu para se manifestar acerca 

da decisão de fls. 384.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 43439 Nr: 549-56.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson da Silva Almeida, Uanderson 

Carvalho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, Silvia 

Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

 O Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira, Presidente do Tribunal do Júri 

da Comarca de Juara - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes nas Sessões Ordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca, previstos para a data abaixo informada, ficando pelo 

presente edital convocados a comparecer nos dias 06/11/2018, 

09/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018 e 30/11/2018, ao Plenário do Ttribunal 

do Júri, situado no Edifício do Fórum local, ao final indicado, onde se 

procederá o julgamento processos códigos n. 43439, 62246, 66631, 

39953 e 35074.

1) ALINE BÁRBARA ANDRADE DA SILVA, brasileira, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 042.378.171-56, residente e 

domiciliada na Avenida Rio Arinos, KM 01, Setor Industrial ou Prefeitura 

Municipal, Juara/MT, telefone 66 99901-2160_____________________; 2) 

ALONIR RODRIGUES ALVES, brasileiro, nascido em 15/03/1958, inscrito 

no CPF/MF nº 233.875.309-78, residente e domiciliado na Rua Macapá, n] 

4 4 8 - E ,  B a i r r o  C e n t r o ,  J u a r a / M T ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-2714_____________________; 3) AMANDA PEREIRA DA SILVA 

AZINARI, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

019.226.071-50, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 465-W, Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99211-2532_____________________; 4) BRUNO DIEGO SANTOS SILVA, 

brasileiro, nascido em 16/06/1996, inscrito no CPF/MF nº 057.281.361-92, 

residente e domiciliado na Rua Olivencia, Bairro Porto Seguro, Juara/MT, 

telefone 66 9 9911-1922 ou 3556-1480_____________________; 5) 

CASSIUS CLEY PEREIRA, brasileiro, nascido em 12/06/1986, inscrito no 

CPF/MF nº 003.590.891-27, residente e domiciliado na Rua Rinzo Guinoza, 

nº 696-S, Bairro Jardim Primavera I, Juara/MT, telefone 66 

3556-3195_____________________; 6) ELIZABETE DE JESUS FURLAN, 

brasileira, nascida em 27/10/1957, inscrita no CPF/MF nº 537.193.871-00, 

residente e domiciliada na Rua Aracajú, nº 179-N, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone 66 99978-3018_____________________; 7) FÁBIO RICARDO 

LUDKE DOS SANTOS, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 010.955.301-27, residente e domiciliado na Rua Barbacena, nº 

827-W, Bairro Jardim Itapuã, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 

66 3556-3468/999697-2089_____________________; 8) MARCOS 

AURÉLIO BORCHARDT, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no 

CPF/MF nº 036.363.407-00, com domicilio no Campus da UNEMAT, 

Juara/MT , telefone 66 99719-4560_____________________; 9) JOAQUIM 

ANTÔNIO DE CARVALHO FILHO, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrito no CPF/MF nº 030.742.661-04, com domicilio no Campus da 

UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 9 9919-0665_____________________; 

10) LEANDRO DALPIAZ, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 899.825.171-04, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes, 

nº 119-W, Bairro Jardim Santa Clara, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, 

telefone 66 9 9907-2330_____________________; 11) LILIANE LENZ DOS 

SANTOS, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

887.095.071-91, residente e domiciliada na Rua Porto Alegre, nº 654-S, 

Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

9912-6555_____________________; 12) LORI KACK DE JESUS, 

brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 523.902.929-68, 

residente e domiciliada na Rua Lovato, nº 2223-S, Bairro Parque Kennedy, 

ou  Campus  da  UNEMAT,  Jua ra /MT ,  t e l e f o n e  6 6  

99995-6460_____________________; 13) NATALINO DE SOUZA 

BREVES, brasileiro, nascido em 02/10/1964, inscrito no CPF/MF nº 

352.838.311-91, residente e domiciliado na Rua da Felicidade, Estância 

Thainara e Thamara, Juara/MT, telefone 66 99646-5173 (Sec. Munic. De 

Educação)_____________________; 14) GILDETE EVANGELISTA DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

205.245.951-00, residente e domiciliado na Rua das Itaúbas, nº 635-E, 

Bairro Jardim Floresta, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99956-6194_____________________; 15) ELIZEU WON ANCKEN DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

038.630.231-61, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 635-N, Bairro 

Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99967-9550_____________________; 16) ALESSANDRA APARECIDA 

MACEDO DA SILVA, brasileira, nascida em 27/02/1972, inscrita no CPF/MF 

nº 503.625.421-04, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda 

L a c e r d a ,  n º  5 6 0 ,  B a i r r o  C e n t r o ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-9400_____________________. 17) AGILSON POQUIVIQUI, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 778.135.531-87, 

residente e domiciliado na Rua Bauru, nº 30-W, Bairro Centro, Juara/MT, 

t e l e fone  de  con ta to  65  99622 -1144  (Campus  U n e m a t ) 

_____________________. 18) ANDRÉ SANTANA TANASSOF, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito CPF/MF nº 011.217.761-16, residente e 

domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 379-E, Bairro Jardim Califórnia, 

Juara/MT, telefone de contato 66 99999-2688_____________________; 

19) EBERTH RODRIGUES DA CRUZ AGUIAR, brasileiro, nascido em 

XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 053.346.791-89, residente e 

domiciliado na Rua Irmã Lucianete, Bairro Jardim Califórnia, Juara/MT, 

telefone de contato 66 3556-3631_____________________; 20) 

ROSILENE SOARES DA SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrita no CPF/MF nº 019.082.691-62, residente e domiciliada na Rua São 

Geraldo, nº 982-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99686-8306_____________________; 21) DAIANY MARA GOUVEIA DE 

OLIVEIRA, brasileira, nascida em 07/06/1986, inscrita no CPF/MF nº 

020.922.921-70, residente e domiciliada na Rua Eliseu Gomes dos Santos, 

Bairro São João, Juara/MT, telefone de contato 66 

99615-2827_____________________; 22) FÁBIO WISINIEWSKI, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 956.729.581.68, residente 

e domiciliado na Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 521-W, Juara/MT, 

telefone de contato 66 99654-6697_____________________; 23) LISANIL 

DA CONCEIÇÃO P. PEREIRA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito 

no CPF/MF nº 551.776.031-72, residente e domiciliado na Rua Lovato, nº 

2223-S, Bairro Parque Kennedy, Juara/MT, telefone de contato 66 

99963-9958_____________________; 24) ANGELA RITA CHRISTOFOLO 

DE MELLO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

359.602.211-87, residente e domiciliado na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 398-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 
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99622-3106_____________________; 25) CLEUZA ROSA DE SOUZA, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 894.689.451-20, 

residente e domiciliada na Rua São Geraldo, nº 2360-S, Juara/MT, telefone 

de contato 66 996451580_____________________; 26) SANDRA 

PEREIRA DE CARVALHO, brasileira, professora universitária, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 815.825.369-53, com domicilio no 

Campus da Unemat, Juara/MT, telefone de contato 66 

99955-8541_____________________; 27) ROSANGELA MARIA SIQUEIRA 

BERTO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

621.207.351.15, residente e domiciliada na Rua Bolívia, nº 11, Bairro 

Jard im Amér ica,  Juara /MT,  te le fone de  conta to  66  

99923-3212_____________________; 28) JULCEIA DA SILVA ALMEIDA 

AGUIAR, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

035.687.219-02, Rua Paraguaçu Paulista, nº 1913, Bairro Parque 

Alvorada, Juara/MT, telefone 66 99211-8949_____________________; 

29) ALISON DE SOUZA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 017.004.461.00, residente e domiciliado na Rua das Guianas, nº 

9 2 ,  B a i r r o  J a r d i m  A m é r i c a ,  J u a r a / M T ,  6 6  

98129-4175_____________________; 30) FABIANA C. LOPES, brasileira, 

nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 264.104.218-50, residente 

e domiciliada na Rua Florianópolis, nº 597-S, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone de contato 66 98154-0904_____________________.

 Eu, Jefferson Lucas de Lima Evangelista , que o digitei.

Juara - MT, 19 de setembro de 2018.

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

Juiz de Direito – Pres. do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 69161 Nr: 882-03.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Vistos etc,

Considerando que não há nos autos qualquer informação acerca da 

realização da audiência designada anteriormente, redesigno a solenidade 

para o dia 16 de abril de 2019, às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas. Caso as testemunhas residam em 

comarca diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, intimando-se a 

defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição 

da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da 

audiência no juízo deprecado).

Intime-se a defesa para informar o endereço do acusado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 109282 Nr: 2670-47.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Alves, Tiago Alves Mota, 

Nadir Mota, Lindomar Cardoso da Silva, Taciani Alves Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:14341-E, Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930/MT, 

REGISSON JOSE DE CASTRO - OAB:6214

 Promovo a intimação do Advogado do Réu NADIR MOTA, para que 

informe o endereço da testemunha MARIA LUIZA ALVES, tendo em vista a 

certidão do oficial de Justiça, onde o mesmo relatou que na Cidade de 

Campo Mourão, não existe a rua Uberaba.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 112617 Nr: 4128-02.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Fernando Nunes Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Intimação do defensor indicado pelo réu para proceder com a resposta à 

acusação, ou manifestar recusa ao patrocínio indicado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 66631 Nr: 3453-78.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Capinoá Tewit

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

 O Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira, Presidente do Tribunal do Júri 

da Comarca de Juara - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes nas Sessões Ordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca, previstos para a data abaixo informada, ficando pelo 

presente edital convocados a comparecer nos dias 06/11/2018, 

09/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018 e 30/11/2018, ao Plenário do Ttribunal 

do Júri, situado no Edifício do Fórum local, ao final indicado, onde se 

procederá o julgamento processos códigos n. 43439, 62246, 66631, 

39953 e 35074.

1) ALINE BÁRBARA ANDRADE DA SILVA, brasileira, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 042.378.171-56, residente e 

domiciliada na Avenida Rio Arinos, KM 01, Setor Industrial ou Prefeitura 

Municipal, Juara/MT, telefone 66 99901-2160_____________________; 2) 

ALONIR RODRIGUES ALVES, brasileiro, nascido em 15/03/1958, inscrito 

no CPF/MF nº 233.875.309-78, residente e domiciliado na Rua Macapá, n] 

4 4 8 - E ,  B a i r r o  C e n t r o ,  J u a r a / M T ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-2714_____________________; 3) AMANDA PEREIRA DA SILVA 

AZINARI, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

019.226.071-50, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 465-W, Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99211-2532_____________________; 4) BRUNO DIEGO SANTOS SILVA, 

brasileiro, nascido em 16/06/1996, inscrito no CPF/MF nº 057.281.361-92, 

residente e domiciliado na Rua Olivencia, Bairro Porto Seguro, Juara/MT, 

telefone 66 9 9911-1922 ou 3556-1480_____________________; 5) 

CASSIUS CLEY PEREIRA, brasileiro, nascido em 12/06/1986, inscrito no 

CPF/MF nº 003.590.891-27, residente e domiciliado na Rua Rinzo Guinoza, 

nº 696-S, Bairro Jardim Primavera I, Juara/MT, telefone 66 

3556-3195_____________________; 6) ELIZABETE DE JESUS FURLAN, 

brasileira, nascida em 27/10/1957, inscrita no CPF/MF nº 537.193.871-00, 

residente e domiciliada na Rua Aracajú, nº 179-N, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone 66 99978-3018_____________________; 7) FÁBIO RICARDO 

LUDKE DOS SANTOS, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 010.955.301-27, residente e domiciliado na Rua Barbacena, nº 

827-W, Bairro Jardim Itapuã, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 

66 3556-3468/999697-2089_____________________; 8) MARCOS 

AURÉLIO BORCHARDT, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no 

CPF/MF nº 036.363.407-00, com domicilio no Campus da UNEMAT, 

Juara/MT , telefone 66 99719-4560_____________________; 9) JOAQUIM 

ANTÔNIO DE CARVALHO FILHO, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrito no CPF/MF nº 030.742.661-04, com domicilio no Campus da 

UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 9 9919-0665_____________________; 

10) LEANDRO DALPIAZ, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 899.825.171-04, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes, 

nº 119-W, Bairro Jardim Santa Clara, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, 

telefone 66 9 9907-2330_____________________; 11) LILIANE LENZ DOS 

SANTOS, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

887.095.071-91, residente e domiciliada na Rua Porto Alegre, nº 654-S, 

Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

9912-6555_____________________; 12) LORI KACK DE JESUS, 

brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 523.902.929-68, 

residente e domiciliada na Rua Lovato, nº 2223-S, Bairro Parque Kennedy, 

ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 
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99995-6460_____________________; 13) NATALINO DE SOUZA 

BREVES, brasileiro, nascido em 02/10/1964, inscrito no CPF/MF nº 

352.838.311-91, residente e domiciliado na Rua da Felicidade, Estância 

Thainara e Thamara, Juara/MT, telefone 66 99646-5173 (Sec. Munic. De 

Educação)_____________________; 14) GILDETE EVANGELISTA DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

205.245.951-00, residente e domiciliado na Rua das Itaúbas, nº 635-E, 

Bairro Jardim Floresta, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99956-6194_____________________; 15) ELIZEU WON ANCKEN DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

038.630.231-61, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 635-N, Bairro 

Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99967-9550_____________________; 16) ALESSANDRA APARECIDA 

MACEDO DA SILVA, brasileira, nascida em 27/02/1972, inscrita no CPF/MF 

nº 503.625.421-04, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda 

L a c e r d a ,  n º  5 6 0 ,  B a i r r o  C e n t r o ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-9400_____________________. 17) AGILSON POQUIVIQUI, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 778.135.531-87, 

residente e domiciliado na Rua Bauru, nº 30-W, Bairro Centro, Juara/MT, 

t e l e fone  de  con ta to  65  99622 -1144  (Campus  U n e m a t ) 

_____________________. 18) ANDRÉ SANTANA TANASSOF, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito CPF/MF nº 011.217.761-16, residente e 

domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 379-E, Bairro Jardim Califórnia, 

Juara/MT, telefone de contato 66 99999-2688_____________________; 

19) EBERTH RODRIGUES DA CRUZ AGUIAR, brasileiro, nascido em 

XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 053.346.791-89, residente e 

domiciliado na Rua Irmã Lucianete, Bairro Jardim Califórnia, Juara/MT, 

telefone de contato 66 3556-3631_____________________; 20) 

ROSILENE SOARES DA SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrita no CPF/MF nº 019.082.691-62, residente e domiciliada na Rua São 

Geraldo, nº 982-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99686-8306_____________________; 21) DAIANY MARA GOUVEIA DE 

OLIVEIRA, brasileira, nascida em 07/06/1986, inscrita no CPF/MF nº 

020.922.921-70, residente e domiciliada na Rua Eliseu Gomes dos Santos, 

Bairro São João, Juara/MT, telefone de contato 66 

99615-2827_____________________; 22) FÁBIO WISINIEWSKI, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 956.729.581.68, residente 

e domiciliado na Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 521-W, Juara/MT, 

telefone de contato 66 99654-6697_____________________; 23) LISANIL 

DA CONCEIÇÃO P. PEREIRA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito 

no CPF/MF nº 551.776.031-72, residente e domiciliado na Rua Lovato, nº 

2223-S, Bairro Parque Kennedy, Juara/MT, telefone de contato 66 

99963-9958_____________________; 24) ANGELA RITA CHRISTOFOLO 

DE MELLO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

359.602.211-87, residente e domiciliado na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 398-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99622-3106_____________________; 25) CLEUZA ROSA DE SOUZA, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 894.689.451-20, 

residente e domiciliada na Rua São Geraldo, nº 2360-S, Juara/MT, telefone 

de contato 66 996451580_____________________; 26) SANDRA 

PEREIRA DE CARVALHO, brasileira, professora universitária, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 815.825.369-53, com domicilio no 

Campus da Unemat, Juara/MT, telefone de contato 66 

99955-8541_____________________; 27) ROSANGELA MARIA SIQUEIRA 

BERTO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

621.207.351.15, residente e domiciliada na Rua Bolívia, nº 11, Bairro 

Jard im Amér ica,  Juara /MT,  te le fone de  conta to  66  

99923-3212_____________________; 28) JULCEIA DA SILVA ALMEIDA 

AGUIAR, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

035.687.219-02, Rua Paraguaçu Paulista, nº 1913, Bairro Parque 

Alvorada, Juara/MT, telefone 66 99211-8949_____________________; 

29) ALISON DE SOUZA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 017.004.461.00, residente e domiciliado na Rua das Guianas, nº 

9 2 ,  B a i r r o  J a r d i m  A m é r i c a ,  J u a r a / M T ,  6 6  

98129-4175_____________________; 30) FABIANA C. LOPES, brasileira, 

nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 264.104.218-50, residente 

e domiciliada na Rua Florianópolis, nº 597-S, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone de contato 66 98154-0904_____________________.

 Eu, Jefferson Lucas de Lima Evangelista , que o digitei.

Juara - MT, 19 de setembro de 2018.

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

Juiz de Direito – Pres. do Tribunal do Júri

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 35074 Nr: 2631-65.2009.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Pereira do Nascimento, Cleyton 

Henrique Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

 O Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira, Presidente do Tribunal do Júri 

da Comarca de Juara - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes nas Sessões Ordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca, previstos para a data abaixo informada, ficando pelo 

presente edital convocados a comparecer nos dias 06/11/2018, 

09/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018 e 30/11/2018, ao Plenário do Ttribunal 

do Júri, situado no Edifício do Fórum local, ao final indicado, onde se 

procederá o julgamento processos códigos n. 43439, 62246, 66631, 

39953 e 35074.

1) ALINE BÁRBARA ANDRADE DA SILVA, brasileira, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 042.378.171-56, residente e 

domiciliada na Avenida Rio Arinos, KM 01, Setor Industrial ou Prefeitura 

Municipal, Juara/MT, telefone 66 99901-2160_____________________; 2) 

ALONIR RODRIGUES ALVES, brasileiro, nascido em 15/03/1958, inscrito 

no CPF/MF nº 233.875.309-78, residente e domiciliado na Rua Macapá, n] 

4 4 8 - E ,  B a i r r o  C e n t r o ,  J u a r a / M T ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-2714_____________________; 3) AMANDA PEREIRA DA SILVA 

AZINARI, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

019.226.071-50, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 465-W, Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99211-2532_____________________; 4) BRUNO DIEGO SANTOS SILVA, 

brasileiro, nascido em 16/06/1996, inscrito no CPF/MF nº 057.281.361-92, 

residente e domiciliado na Rua Olivencia, Bairro Porto Seguro, Juara/MT, 

telefone 66 9 9911-1922 ou 3556-1480_____________________; 5) 

CASSIUS CLEY PEREIRA, brasileiro, nascido em 12/06/1986, inscrito no 

CPF/MF nº 003.590.891-27, residente e domiciliado na Rua Rinzo Guinoza, 

nº 696-S, Bairro Jardim Primavera I, Juara/MT, telefone 66 

3556-3195_____________________; 6) ELIZABETE DE JESUS FURLAN, 

brasileira, nascida em 27/10/1957, inscrita no CPF/MF nº 537.193.871-00, 

residente e domiciliada na Rua Aracajú, nº 179-N, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone 66 99978-3018_____________________; 7) FÁBIO RICARDO 

LUDKE DOS SANTOS, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 010.955.301-27, residente e domiciliado na Rua Barbacena, nº 

827-W, Bairro Jardim Itapuã, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 

66 3556-3468/999697-2089_____________________; 8) MARCOS 

AURÉLIO BORCHARDT, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no 

CPF/MF nº 036.363.407-00, com domicilio no Campus da UNEMAT, 

Juara/MT , telefone 66 99719-4560_____________________; 9) JOAQUIM 

ANTÔNIO DE CARVALHO FILHO, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrito no CPF/MF nº 030.742.661-04, com domicilio no Campus da 

UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 9 9919-0665_____________________; 

10) LEANDRO DALPIAZ, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 899.825.171-04, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes, 

nº 119-W, Bairro Jardim Santa Clara, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, 

telefone 66 9 9907-2330_____________________; 11) LILIANE LENZ DOS 

SANTOS, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

887.095.071-91, residente e domiciliada na Rua Porto Alegre, nº 654-S, 

Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

9912-6555_____________________; 12) LORI KACK DE JESUS, 

brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 523.902.929-68, 

residente e domiciliada na Rua Lovato, nº 2223-S, Bairro Parque Kennedy, 

ou  Campus  da  UNEMAT,  Jua ra /MT ,  t e l e f o n e  6 6  

99995-6460_____________________; 13) NATALINO DE SOUZA 

BREVES, brasileiro, nascido em 02/10/1964, inscrito no CPF/MF nº 

352.838.311-91, residente e domiciliado na Rua da Felicidade, Estância 

Thainara e Thamara, Juara/MT, telefone 66 99646-5173 (Sec. Munic. De 

Educação)_____________________; 14) GILDETE EVANGELISTA DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 
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205.245.951-00, residente e domiciliado na Rua das Itaúbas, nº 635-E, 

Bairro Jardim Floresta, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99956-6194_____________________; 15) ELIZEU WON ANCKEN DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

038.630.231-61, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 635-N, Bairro 

Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99967-9550_____________________; 16) ALESSANDRA APARECIDA 

MACEDO DA SILVA, brasileira, nascida em 27/02/1972, inscrita no CPF/MF 

nº 503.625.421-04, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda 

L a c e r d a ,  n º  5 6 0 ,  B a i r r o  C e n t r o ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-9400_____________________. 17) AGILSON POQUIVIQUI, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 778.135.531-87, 

residente e domiciliado na Rua Bauru, nº 30-W, Bairro Centro, Juara/MT, 

t e l e fone  de  con ta to  65  99622 -1144  (Campus  U n e m a t ) 

_____________________. 18) ANDRÉ SANTANA TANASSOF, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito CPF/MF nº 011.217.761-16, residente e 

domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 379-E, Bairro Jardim Califórnia, 

Juara/MT, telefone de contato 66 99999-2688_____________________; 

19) EBERTH RODRIGUES DA CRUZ AGUIAR, brasileiro, nascido em 

XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 053.346.791-89, residente e 

domiciliado na Rua Irmã Lucianete, Bairro Jardim Califórnia, Juara/MT, 

telefone de contato 66 3556-3631_____________________; 20) 

ROSILENE SOARES DA SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrita no CPF/MF nº 019.082.691-62, residente e domiciliada na Rua São 

Geraldo, nº 982-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99686-8306_____________________; 21) DAIANY MARA GOUVEIA DE 

OLIVEIRA, brasileira, nascida em 07/06/1986, inscrita no CPF/MF nº 

020.922.921-70, residente e domiciliada na Rua Eliseu Gomes dos Santos, 

Bairro São João, Juara/MT, telefone de contato 66 

99615-2827_____________________; 22) FÁBIO WISINIEWSKI, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 956.729.581.68, residente 

e domiciliado na Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 521-W, Juara/MT, 

telefone de contato 66 99654-6697_____________________; 23) LISANIL 

DA CONCEIÇÃO P. PEREIRA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito 

no CPF/MF nº 551.776.031-72, residente e domiciliado na Rua Lovato, nº 

2223-S, Bairro Parque Kennedy, Juara/MT, telefone de contato 66 

99963-9958_____________________; 24) ANGELA RITA CHRISTOFOLO 

DE MELLO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

359.602.211-87, residente e domiciliado na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 398-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99622-3106_____________________; 25) CLEUZA ROSA DE SOUZA, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 894.689.451-20, 

residente e domiciliada na Rua São Geraldo, nº 2360-S, Juara/MT, telefone 

de contato 66 996451580_____________________; 26) SANDRA 

PEREIRA DE CARVALHO, brasileira, professora universitária, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 815.825.369-53, com domicilio no 

Campus da Unemat, Juara/MT, telefone de contato 66 

99955-8541_____________________; 27) ROSANGELA MARIA SIQUEIRA 

BERTO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

621.207.351.15, residente e domiciliada na Rua Bolívia, nº 11, Bairro 

Jard im Amér ica,  Juara /MT,  te le fone de  conta to  66  

99923-3212_____________________; 28) JULCEIA DA SILVA ALMEIDA 

AGUIAR, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

035.687.219-02, Rua Paraguaçu Paulista, nº 1913, Bairro Parque 

Alvorada, Juara/MT, telefone 66 99211-8949_____________________; 

29) ALISON DE SOUZA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 017.004.461.00, residente e domiciliado na Rua das Guianas, nº 

9 2 ,  B a i r r o  J a r d i m  A m é r i c a ,  J u a r a / M T ,  6 6  

98129-4175_____________________; 30) FABIANA C. LOPES, brasileira, 

nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 264.104.218-50, residente 

e domiciliada na Rua Florianópolis, nº 597-S, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone de contato 66 98154-0904_____________________.

 Eu, Jefferson Lucas de Lima Evangelista , que o digitei.

Juara - MT, 19 de setembro de 2018.

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

Juiz de Direito – Pres. do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 73600 Nr: 2970-14.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcelino Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:14341-E

 Promovo a intimação do advogado do réu para apresentar razões no 

prazo de 8 (oito) dias.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000160-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR LOFFI (RÉU)

RAFAEL GIL SILVA (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 06/11/2018 14:00 1ª VARA DE JUÍNA, bem 

como para que providencie o pagamento de diligência do(a) senhor(a) 

oficial(a) de justiça, no valor de r$ 60,00 (sessenta reais), no prazo de 05 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado de citação, em diligência a ser 

cumprida no(s) bairro(s) módulo 05 e são josé operário. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000167-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARTIM (RÉU)

WANDERLEIA TADEU DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 06/11/2018 14:30 1ª VARA DE JUÍNA, bem 

como para que providencie o pagamento de diligência do(a) senhor(a) 

oficial(a) de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000171-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA LINO FIGUEIREDO (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 06/11/2018 15:30 1ª VARA DE JUÍNA, bem 

como para que providencie o pagamento de diligência do(a) senhor(a) 

oficial(a) de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000809-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA FIRMINO MAIA (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 9/11/2018 14:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA, bem como para que 

recolha as custas da carta precatória para citação do requerido.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000080-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para emitir a guia de 

pagamento correspondente às custas do selo e comprovar seu 

recolhimento, para expedição da Certidão Acautelatória (Art. 828 NCPC), 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000809-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA FIRMINO MAIA (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação designada para 9/11/2018 14:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA, bem como para que 

recolha as custas da carta precatória para citação do requerido.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98156 Nr: 25-67.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 25-67.2014.811.0025

Código 98156

V I S T O S,

 Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

cumulada com partilha de bens, regulamentação de guarda, visitas e 

alimentos aviada por Ernesta Silva Araújo em face de Wagner Leandro.

A tentativa de citação do requerido restou frustrada, já que o meirinho 

obteve informações que ele havia falecido – fl. 42.

Intimada pessoalmente a autora para manifestar seu interesse quanto ao 

prosseguimento do feito, quedou-se inerte.

Relatados, DECIDO.

DIANTE DO EXPOSTO, havendo abandono da causa por mais de trinta dias 

por negligência da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, em virtude do disposto no artigo 98 do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.

Às providências.

Juína/MT, 3 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80643 Nr: 5132-34.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º: 5132-34.2010.8.11.0025 (Código: 80643)

Requerente: Maria Nilva da Silva

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos,

 Determinada a realização de perícia técnica na autora, a fim de detectar e 

esclarecer o grau de comprometimento das lesões derivadas do chamado 

Mal de Hansen (hanseníase) na modalidade dimorfa, houve declínio do 

mister pelo especialista designado para o ato pericial, por genéricos 

‘motivos de foro íntimo’.

De proemio, constato que a demanda se arrasta de modo absolutamente 

excessivo há quase uma década, sendo essencial encontrar solução mais 

célere e eficaz ao trâmite processual, o que, somado ao fato notório de 

endemia da doença no Município, que tem motivado um esforço 

concentrado de todos profissionais da saúde na detecção de novos 

casos e tratamento dos casos mais agudos, determino seja oficiada a 

Secretaria Municipal de Saúde a fim de indicar, no prazo de 10 dias, se a 

autora é paciente ainda do sistema público em decorrência da hanseníase 

contraída, ou, ainda, se ela foi paciente e em que período, indicando, se 

houver, quais os registros clínicos da demandante, seu histórico e os 

reflexos das lesões anunciadas na inicial, explicitando, ainda, se houver, 

se a hanseníase dirmorfa acabou decorrendo de tratamento equivocado 

na primeira sintomatologia (em 2003) ou se é derivada de nova exposição 

da paciente ao bacilo, por contatos familiares ou laborais.

Vindo a informação, vistas às partes e depois conclusos para sentença.

Se omissa a autoridade oficiada, reitere-se com as advertências do art. 

381 da CNGC/MT e, depois, venham para novas deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Juína (MT), 19 de setembro de 2018.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106322 Nr: 741-60.2015.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALADIO KITZMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVERIANO GONZALES ARGUELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO SCHRAMM 

DE SOUZA - OAB:4001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR VOLPINI - 

OAB:610-A/RO

 Sendo assim, rejeito todas as teses suscitadas nos embargos à 

arrematação, determinando que todo procedimento instaurado como 

autônomo seja trasladado para os autos da Carta Precatória de cod. 

95707, recebendo a pretensão como pedido incidental, e, após o trânsito 

em julgado da decisão, expeça-se a competente carta de arrematação em 

favor do arrematante, já que inexiste nulidade formal nos atos deprecados 

e tampouco cabe a discussão do valor da avaliação do bem penhorado 

neste juízo, a uma porque se cuida de ato praticado pelo juízo deprecante, 

e a duas porque tal discussão está preclusa, devendo a arrematação 

realizada há mais de 3 anos ser validada e encerrada.Expedida a carta de 

arrematação, proceda-se com a imissão do arrematante na posse do bem 

adquirido em leilão e, ao final, devolva-se a deprecata ao juízo de origem, 

com as nossas homenagens.Intimem-se as partes e o arrematante.Às 

providências.Juína (MT), 19 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113542 Nr: 4787-92.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA BARRA DA SILVA, DILCEU ANTONIO 

MARKOSKI, ELIANE TEREZINHA MARIANO, FERNANDA STUMM, LAIS 

NATALIA FERREIRA BUSANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 
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20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Assim, determino que no prazo de 5 dias o Município apresente provas 

documentais das datas e períodos de pagamento da folha salarial ao 

tempo da conversão de cruzeiro real para URV, assim como colacione aos 

autos os eventuais planos de cargos e salários atinentes ás categorias 

funcionais a que pertencem os autores, nos quais tenha havido efetiva 

alteração do padrão remuneratório e concessão de reajustes salariais (e 

não de recomposição inflacionária), no período de 1994 até o ajuizamento 

da ação de cobrança.Empós, manifestem-se os autores/liquidantes e 

conclusos para decisão. Omisso o Município quanto à ordem acima, 

intimem-se os liquidantes a apresentar os cálculos de liquidação relativos 

ao direito requestado, rejeitando-se, desde logo, qualquer pedido de 

nomeação de perito contábil porque se cuida de dever processual da 

parte a demonstração líquida do direito que pretende excutir.Juína/MT, 19 

de setembro de 2018.FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23082 Nr: 3639-32.2004.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIETE JUSSARA DRESCH ROGODANZO, MAURO 

MOCHA, HARALD FEY JÚNIOR, ANETE MARIZA DRESCH RIGODANZO, 

ALMERI JOVITA RIGODANZO FEY, SIDNEY ROBERTO MARINS, AYDEÉ 

MARIA MAY, ANÍZIA LEONTINA RIGODANZO CANUTO, SEBASTIÃO 

CANUTO, ANITA MADALENA RIGODANZO EGGER, CIRLEY ACÁCIO 

EGGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLY IVÃ RIGODANZO, ÉRICA MARIA GEIGER 

RIGODANZO, FABIANA RIGODANZO BERRETA, SHANE ENDLICH 

BERRETA, LUCIANA RIGODANZO, MARCELO GASPARIN, IVAN LUIS 

RIGODANZO, MÁXIMO RIGODANZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA MADALENA RIGODANZO 

EGGER - OAB:22617/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, MÁRCIA APARECIDA DAVID - OAB:4889-A/MT, 

MARCO AURÉLIO RODRIGUES MOREY - OAB:, PEDRO FRANCISCO 

SOARES - OAB:12999/O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA 

PENHORA REALIZADA ÀS FLS. 939 DOS AUTOS.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000475-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUINA - MT 

(AUTOR(A))

JOEVERTON SILVA DE JESUS (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO V I S T O S, Trata-se de ação coletiva verbalizada pelo 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juína/MT em favor dos 

seus associados, que estariam laborando em jornadas de trabalho não 

previstas no Estatuto do Servidor Público Municipal, porque por ato 

infralegal da Administração Pública municipal, alguns setores do serviço 

público (Secretárias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social) 

estariam funcionando em regime de jornada de trabalho de 12h de labor 

por 36h de descanso, sem qualquer previsão normativa, e ao arrepio da 

regra geral definida no estatuto municipal. Determinada a emenda da inicial 

para identificação de que categoria/setor/espécie de servidores que 

estariam submetidos à jornada irregular, a entidade sindical apresentou 

emenda à inicial, apontando quais e quantos sindicalizados estariam sob 

esse alegado regime ilegal de jornada de trabalho, mas entendendo ser 

“impossível” a quantificação do valor da causa no momento da propositura 

da inicial, porque a estrutura do processo cognitivo das ações coletivas 

não exigiria quantificação e liquidação de pedido nessa fase embrionária 

do processo, afirma e insiste em recolher as custas sobre um valor 

simbólico de R$ 1.000,00. De plano, quanto à emenda da inicial, malgrado 

se denote que mesmo identificando os servidores, não cuidou o substituto 

processual de aclarar desde quando ou a partir de quando a tal jornada 

irregular de trabalho passou a ser exigida e aplicada pela municipalidade e 

para que setores da administração pública em específico (afinal, apenas 

para exemplificar, é um tanto quanto duvidoso que profissionais da 

educação estejam laborando em regime de 12h de labor diário, já que, a 

própria carga horária das escolas municipais não contempla tal período 

elastecido de funcionamento), é possível o processamento da demanda, já 

que o pedido, apesar de extremamente generalista, delimitou o período 

sobre o qual se fundaria a pretensão (quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação), sendo que as demais questões podem ser aclaradas no âmbito 

probatório, razão porque, acolho a emenda à inicial. Noutro passo, 

respeitadas as opiniões em contrário, não me convence a tese de que por 

se cuidar de ação coletiva o valor da causa possa ser algo absolutamente 

abstrato ou fantasioso, inclusive porque a alegação brandida pela 

entidade sindical demonstra a dificuldade dos litigantes em compreender 

que processo representa risco e esse risco tem um custo, porque litigar 

graciosamente, sem responsabilidade e sem riscos, nunca foi promessa 

constitucional ou legal e não se coaduna com o conceito de devido 

processo legal, já que estimula o demandismo irresponsável e 

inconsequente. Colho da doutrina moderna: “De outra parte, v.g., a 

concessão pouco criteriosa do benefício da gratuidade da justiça permite 

que o litigante transfira à sociedade o pagamento dos custos (amplamente 

compreendidos) da demanda. Isso significa, no jargão econômico, 

externalizar à sociedade o custo do processo, diminuindo o ‘preço’ do 

litígio, o que incentiva o litígio. Na linguagem econômica, “externalidades” 

são as consequências que a escolha de um agente gera a terceiros, as 

quais podem ser classificadas em positivas ou negativas conforme os 

terceiros experimentem efeitos favoráveis ou desfavoráveis. As 

externalidades acima citadas – transferência dos custos do litígio à 

sociedade – são claramente negativas” (Frederico Montedonio Rego, 

Breve análise econômica dos juizados especiais federais previdenciários, 

Revista de Doutrina – TRF4, dez/2015). Dessa forma, entender que a 

entidade sindical não seja obrigada a quantificar todo custo da demanda 

perseguida, porque as nuances de cada contrato de trabalho de seus 

associados, como datas de ingresso no serviço, início efetivo da 

prestação dos serviços, períodos de afastamentos e licenças, etc., 

realmente dificultam a valoração completa de cada situação laboral, é 

argumento bastante plausível, mas daí a concluir que o valor da causa 

possa representar uma balela qualquer, uma invencionice arbitrariamente 

criada sob um título vazio e inexistente na lei (valor da causa para fins de 

alçada, como se estivéssemos lidando com o processo civil de 1939 

ainda), vai uma distância sensível. E como a entidade insiste em 

desobedecer a ordem judicial, havendo previsão expressa no art. 292, § 

3º do NCPC de arbitramento do valor da causa pelo juízo, aqui sim, em 

montante discricionário já que não tratou a parte de mostrar o que 

pretende aritmeticamente, usando da própria sugestão vertida na emenda 

à inicial, arbitro o valor da causa sobre 1 mês de horas extras e adicional 

noturno a cada sindicalizado nominado na peça suso mencionada (são 

130/140 pessoas nominadas) e fazendo-o sobre o salário médio apontado 

no Portal da Transparência para os cargos envolvidos com o objeto do 

pedido, com o divisor de horas indicado na inicial, fixo o valor da causa em 

R$ 75.000,00, sobre o qual devem ser recolhidas as custas 

complementares, no prazo de 15 dias, pena de cancelamento da 

distribuição, e sem prejuízo de modificação desse montante ao cabo da 

fase de cognição. Se recolhidas as custas, venham conclusos para 

análise do pedido de tutela de urgência. Caso reste omissa a parte, 

cancele-se a distribuição e arquive-se. Cumpra-se. Juína (MT), 14 de 

setembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000314-75.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA DIAS DE SOUZA FREITAS (REQUERIDO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANYARA MESQUITA DE ABREU
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SENTENÇA Processo: 1000314-75.2017.8.11.0025. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VALERIA DIAS DE 

SOUZA FREITAS BUSCA E APREENSÃO VISTOS, Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, ajuizou a presente ação de busca e apreensão 

contra Valéria Dias de Souza Freitas, alegando, em síntese, que no dia 

26/08/2015 celebrou com a requerida contrato de financiamento nº 

4381499434, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a serem 

pagos em 60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas de R$ 

1.535,58 (um mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito 

centavos). Em garantia do cumprimento da obrigação, a requerida alienou 

fiduciariamente ao requerente o veículo “marca MITSUBISHI, modelo L-200 

TRITON C.D 4X4 GLS 4X4-MT 3.2 16V TB-IC, ano fabricação 2012, chassi 

93XJNKB8TCCC46530, placa NPP7673, cor PRATA e renavam nº 

464156556”. Entretanto, a requerida deixou de adimplir a obrigação a partir 

da parcela vencida em 26/08/2016, não restando outra alternativa à parte 

requerente senão o ajuizamento da presente ação, pugnando, ao final, a 

consolidação da posse e propriedade do veículo em suas mãos. Instruiu a 

petição inicial com documentos. Comprovada a mora, por decisão exarada 

no ID. 5867376, foi concedida a liminar de busca e apreensão do veículo e 

determinada a citação da parte requerida. Após o cumprimento da liminar 

(ID. 7341747/7342415), a requerida apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, que não foi validamente constituída em mora, porquanto a 

notificação extrajudicial enviada ao seu endereço foi devolvida sem que 

tenha sido realizada qualquer tentativa de entrega, motivada, segundo a 

demandada, pela nova numeração predial realizada pelo Município de 

Juína. No mérito, defendeu que o contrato firmado entre as partes conteria 

condições e exigências abusivas e contrárias ao ordenamento jurídico, 

merecendo revisão judicial e resultando na descaracterização da mora. 

Por fim, requereu a devolução do bem, a restituição dos valores pagos a 

maior, bem como o depósito do valor que entende ser incontroverso. 

Impugnando a peça defensiva, o credor refutou as teses levantadas pelo 

demandado e pugnou a procedência da ação para consolidar a posse e 

propriedade do bem em seu favor. É o que havia a relatar. Decido. 

Tratando-se de demanda cujas questões fáticas estão bem delineadas, 

não existe justificativa para a dilatação da instrução probatória, 

impondo-se ao julgador, como corolário lógico do princípio da duração 

razoável do processo, o dever de decidir diretamente a lide, nos termos do 

art. 355, I, do NCPC, entregando a prestação jurisdicional de modo 

eficiente e célere. Conforme relatado alhures, sustenta a requerida, 

preliminarmente, que a notificação extrajudicial expedida com a finalidade 

de constituí-la em mora estaria inquinada de vícios, porquanto não teria 

sido entregue em seu domicílio. Da prova amealhada aos autos, há que se 

reconhecer a procedência da alegação formulada, porque, conforme 

demonstra o documento (AR) acostado aos autos (ID. 5817073) inexistiu 

constituição efetiva do devedor em mora, nos termos exigidos pelo 

parágrafo 2º, do artigo 2º do Dec. Lei n. 911/69, de que a comprovação da 

mora se realize até “por carta registrada com aviso de recebimento, não 

se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário”. Sobre a válida constituição do devedor em mora, há que se 

ressaltar que, conforme preceitua a Súmula 72 do Superior Tribunal de 

Justiça, "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente" e isso significa dizer que, ainda que a 

notificação possa ser feita por via postal e não necessite ser assinada 

pessoalmente pelo devedor, para ser válida ela tem que ser feita, ou seja, 

o aviso de recebimento da carta registrada, precisa ser entregue no 

domicílio indicado pelo devedor no contrato, e isso não aconteceu. Na 

hipótese dos autos, é possível verificar que a notificação encaminhada 

para o endereço da autora não foi entregue, nem mesmo restou indicado 

no aviso de recebimento o motivo da sua devolução. O certo é que a 

missiva foi devolvida sem qualquer explicação, e o autor sequer 

diligenciou no sentido de localizar o endereço atualizado da devedora para 

sanar tal omissão. Nesse diapasão, colhe-se da jurisprudência: “Ainda 

que dispensável o recebimento pessoal da notificação, necessário que o 

documento tenha sido encaminhado para o endereço do contrato e ali 

entregue. No caso, a notificação foi recusada no local e não há referência 

a quem teria negado o recebimento (se o próprio devedor ou terceira 

pessoa) e o motivo da recusa. Impossibilidade de validar-se de plano a 

caracterização da mora. Agravo interno improvido. (TJ/RS, AGRAVO Nº 

70061118014, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: ORLANDO 

HEEMANN JÚNIOR). Da mesma forma, inobstante o protesto do título ser 

meio hábil e eficaz para a constituição do devedor, é necessário o 

esgotamento das tentativas de sua notificação pessoal, consoante 

entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO 

BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO 

DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE 

DA NOTIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 

SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ 

firmou entendimento, em sede de julgamento de recurso especial 

representativo da controvérsia, de que "a notificação extrajudicial 

realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso 

de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e 

Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio 

do devedor" (REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe de 15/05/2012). 2. 

Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada 

pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar 

o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o 

réu encontrado no endereço indicado no contrato. 3. A notificação 

realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, 

regular, nos termos atestados pela Certidão emitida pelo Cartório de 

Protesto. Tal certificação goza de presunção de veracidade, a qual não foi 

desconstituída pela parte ora recorrente. Rever tal contexto fático 

esbarraria no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp 

664.661/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

24/05/2016, DJe 10/06/2016) Igualmente, se não fosse necessário o 

esgotamento das tentativas de localização do devedor, não há no 

instrumento de protesto acostado ao ID. 5817073, qualquer informação de 

que a devedora tenha sido notificada da sua constituição, seja por meio de 

intimação pessoal, seja por edital, nos moldes do que prescrevem os 

artigos 14 e 15, da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997. Sobre o tema 

é o que se extrai do entendimento do C. STJ, nos seguintes julgados: 

AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA 

UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA 

E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 

NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 

(...) 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação 

extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a 

ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação 

pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, 

pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso. 

Precedentes. 3. Agravo interno de fls. 258/273 a que se nega provimento 

e agravo interno de fls. 277/311 não conhecido. (AgInt no AREsp 

889.096/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

04/08/2016, DJe 12/08/2016) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO 

POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO 

DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 

83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 

320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser 

efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam 

esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de 

origem registrou expressamente não haver comprovação válida de 

notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível 

intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as 

possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para 

afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fáticoprobatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. 3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra 

conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na 

Súmula n. 320 do STJ: "A questão federal somente ventilada no voto 

vencido não atende ao requisito do prequestionamento." 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, 

DJe 01/07/2016) Assim sendo, indubitável que a notificação da mora 

persiste sendo condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão, possibilitando que por meio dela o devedor não seja 

surpreendido pela subtração inesperada dos bens alienados 

fiduciariamente, sem que antes possa purgar extrajudicialmente a mora, e 

não demonstrado o atendimento a esse requisito, a extinção da ação é 
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medida que se impõe. Ante o exposto, julgo extinta a presente ação de 

busca e apreensão, por ausência de interesse processual, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, determino a restituição pelo autor 

do veículo apreendido à requerida, no prazo de 48 horas, sob pena de 

multa no valor correspondente a 50% do valor originalmente financiado, 

caso este já tenha sido vendido, nos termos do artigo 3º, §6º do Dec. Lei 

nº 911/69, bem como em perdas e danos a serem calculados em 

liquidação de sentença, nos termos do §7º do mesmo dispositivo legal. 

Custas pelo autor, e honorários sucumbenciais, ante ao princípio da 

causalidade e por ter sido constituída a relação processual, em 10% sobre 

o valor do proveito econômico pretendido pela autora, devidos ao patrono 

do requerido. Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias. Às providências. Juína/MT, 19 de setembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000394-39.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA (EXEQUENTE)

TIAGO AZEVEDO (ADVOGADO(A))

DAGOBERTO RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA EVANGELISTA CANGUSSU GARCIA (EXECUTADO)

NOVA LOJA MAGAZINE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MAGAZINE JUARA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCINEI APARECIDA FERREIRA GARCIA (EXECUTADO)

ARIPUANA MAGAZINE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO Intime-se o advogado da Parte Autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias efetue o Pagamento da diligência necessário ao 

cumprimento do mandado. JUÍNA, 20 de setembro de 2018. FRANKLIN 

JOILSON ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE 

JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: 

(66) 355661563

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38205 Nr: 2216-32.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE SILVA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDSS, JDNS, GNDS, LAÉRCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA COPATTI DOGENSKI - 

OAB:OAB/RS 97.459, LUIZ FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para, no prazo legal, manifestar o que entender de 

direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 13 de setembro de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136538 Nr: 965-90.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON RICARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WEMERSON RICARDO DA SILVA, Cpf: 

07830040443, Rg: 20975791, Filiação: Maria Cristina da Conceição Silva, 

data de nascimento: 04/08/1989, brasileiro(a), natural de Palmares-PE, 

servente de pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: TRATA- SE DE AÇÃO PENAL CONTRA O RÉU, 

ENQUADRADO NO ART.129,§ 9º E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

Despacho: Vistos,Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, 

cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a 

denúncia oferecida.CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) 

supramencionado(a, s) para, nos termos do art. 396 do CPP:(a) 

TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;(b) 

RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados 

do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF).Na 

oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:(a) PODERÁ(ÃO) contratar 

advogado(a) para apresentar defesa;(b) caso não tenha condições de 

contratar um(a) advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias 

ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a);Para tanto, DEVERÁ o 

Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não 

constituir advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, 

§§ 3º e 4º, da CNGC).(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu 

poderá procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se 

acerca do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).O(A, S) 

acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não 

poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).CUMPRA-SE, servindo a presente 

como MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cássia Inês dos Santos, 

digitei.

Juína, 04 de setembro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136463 Nr: 906-05.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIEGO COSTA MARQUES, Filiação: 

Benedita Marques e Valmior Batista da Costa, data de nascimento: 

08/02/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), morador de 

rua. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, 

cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a 

denúncia oferecida.CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) 
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supramencionado(a, s) para, nos termos do art. 396 do CPP:(a) 

TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;(b) 

RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados 

do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF).Na 

oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:(a) PODERÁ(ÃO) contratar 

advogado(a) para apresentar defesa;(b) caso não tenha condições de 

contratar um(a) advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias 

ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a);Para tanto, DEVERÁ o 

Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não 

constituir advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, 

§§ 3º e 4º, da CNGC).(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu 

poderá procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se 

acerca do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).O(A, S) 

acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não 

poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).CUMPRA-SE, servindo a presente 

como MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cássia Inês dos Santos, 

digitei.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL - DENUNCIA CONTRA O 

REU: ART 14 DA LEI Nº 10.826/2003.

Juína, 04 de setembro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101948 Nr: 2898-40.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY BUENO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDINEY BUENO DE JESUS, Cpf: 

02986711154, Filiação: Verilda Bueno de Jesus, data de nascimento: 

01/11/1986, 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.

Despacho: Vistos,Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, 

cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a 

denúncia oferecida.CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) 

supramencionado(a, s) para, nos termos do art. 396 do CPP:(a) 

TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;(b) 

RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados 

do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF).Na 

oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:(a) PODERÁ(ÃO) contratar 

advogado(a) para apresentar defesa;(b) caso não tenha condições de 

contratar um(a) advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias 

ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a);Para tanto, DEVERÁ o 

Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não 

constituir advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, 

§§ 3º e 4º, da CNGC).(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu 

poderá procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se 

acerca do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).O(A, S) 

acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não 

poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).INDEFIRO os itens pleiteados na cota 

ministerial no que tange aos requerimentos de folhas de antecedentes 

criminais, bem como certidão criminal do Cartório Distribuidor desta 

Comarca, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de 

requisição, não comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte do art. 

1.373, II, da CNGC.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cássia Inês dos Santos, 

digitei.

Juína, 03 de setembro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99739 Nr: 1112-58.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELIR ANTUNES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDELIR ANTUNES DA LUZ, Rg: 

906607, Filiação: Oraida Antunes da Luz e Pedro Antunes da Luz, data de 

nascimento: 11/05/1969, brasileiro(a), natural de Realeza-PR, casado(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$ 550,63 (Quinhentos e cinquenta reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 05(cinco dias., contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de nos termos do Provimento 

n.º 41/2003/CGJ, do Decreto Estadual n.º 2.129, de 25 de julho de 1986, 

da Lei Ordinária n.º 7.603/2001 e da Lei Complementar n.º 261, de 18 de 

dezembro de 2006, que o valor das custas judiciais é de R$ 413,40 e que 

o valor da taxa judiciária é de R$ 136,23, perfazendo um total de R$ 

549,63.Esclareço ainda que a guia para pagamento dos valores 

supracitados poderá ser obtida no seguinte endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cássia Inês dos Santos, 

digitei.

Juína, 18 de setembro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 119463 Nr: 1076-45.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DA CRUZ RIBEIRO SEGUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 108899 Nr: 2036-35.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183669318

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 108899.pdf
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Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - RONDONÓPOLIS ( TJMT )

Data de Envio: 19/09/2018 10:13:21

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DE DEFESA - OBS: NÃO HÁ 

DEPOIMENTO FASE POLICIAL - AUTOS CÓDIGO 108899 (NOSSO)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110709 Nr: 2915-42.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183672265

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 110709.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - COLNIZA ( TJMT )

Data de Envio: 19/09/2018 18:02:51

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130367 Nr: 2747-69.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL CARDOSO BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112261 Nr: 3753-82.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183669320

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 112261.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - RONDONÓPOLIS ( TJMT )

Data de Envio: 19/09/2018 10:15:37

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DE DEFESA - OBS: NÃO HÁ 

DEPOIMENTO FASE POLICIAL - AUTOS CÓDIGO 112261 (NOSSO)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110710 Nr: 2916-27.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO NERA DAMIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Código de rastreabilidade: 81120183672197

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 110710.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - PEIXOTO DE AZEVEDO ( TJMT 

)

Data de Envio: 19/09/2018 17:51:11

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 93947 Nr: 2137-43.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Vistos,

Diante do equívoco na intimação da testemunha, DEFIRO o pedido 

formulado pela Defesa à f. 97.

EXPEÇA-SE nova carta precatória para oitiva da testemunha João Julio 

para o mesmo endereço constante à f. 83. Para os fins do art. 222, § 2º, 

do CPP, FIXO o PRAZO DE 90 DIAS para cumprimento da precatória. 

INTIMEM-SE as partes da expedição da precatória, a fim de que 

acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo deprecado. De tudo, 

CERTIFIQUE-SE.

Decorrido o prazo, com ou sem retorno da missiva, INTIMEM-SE as partes 

para apresentar suas alegações finais, no prazo legal, iniciando-se pelo 

Ministério Público para ratificar ou retificar os memoriais finais já 

apresentados.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112261 Nr: 3753-82.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Vistos,

Diante do equívoco na intimação da testemunha, DEFIRO o pedido 

formulado pela Defesa à f. 129.

EXPEÇA-SE nova carta precatória para oitiva da testemunha João Julio 

para o mesmo endereço constante à f. 112. Para os fins do art. 222, § 2º, 

do CPP, FIXO o PRAZO DE 90 DIAS para cumprimento da precatória. 

INTIMEM-SE as partes da expedição da precatória, a fim de que 

acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo deprecado. De tudo, 

CERTIFIQUE-SE.

Decorrido o prazo, com ou sem retorno da missiva, INTIMEM-SE as partes 

para apresentar suas alegações finais, no prazo legal, iniciando-se pelo 

Ministério Público para ratificar ou retificar os memoriais finais já 

apresentados.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 108899 Nr: 2036-35.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Vistos,

Diante do equívoco na intimação da testemunha, DEFIRO o pedido 

formulado pela Defesa à f. 98.

EXPEÇA-SE nova carta precatória para oitiva da testemunha João Julio 

para o mesmo endereço constante à f. 83. Para os fins do art. 222, § 2º, 

do CPP, FIXO o PRAZO DE 90 DIAS para cumprimento da precatória. 

INTIMEM-SE as partes da expedição da precatória, a fim de que 

acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo deprecado. De tudo, 
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CERTIFIQUE-SE.

Decorrido o prazo, com ou sem retorno da missiva, INTIMEM-SE as partes 

para apresentar suas alegações finais, no prazo legal, iniciando-se pelo 

Ministério Público para ratificar ou retificar os memoriais finais já 

apresentados.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128238 Nr: 1443-35.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI SIQUEIRA DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109922 Nr: 2541-26.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109921 Nr: 2540-41.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR JOSE ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96258 Nr: 4647-29.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MARQUES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96257 Nr: 4646-44.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMÁS RANDREY PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 50192 Nr: 3595-37.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132796 Nr: 4340-36.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEIR DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131323 Nr: 3380-80.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE ARAÚJO DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127972 Nr: 1260-64.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127971 Nr: 1259-79.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127969 Nr: 1257-12.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125887 Nr: 4869-89.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAKELLEN PRADO MACHADO 

- OAB:18265/MT

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125690 Nr: 4762-45.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124385 Nr: 4021-05.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FERNANDO DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102458 Nr: 3339-21.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT
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 Vistos,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 93947 Nr: 2137-43.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 META 02 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DE DEFESA - OBS: NÃO HÁ 

DEPOIMENTO FASE POLICIAL - AUTOS CÓDIGO 93947 (NOSSO)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132940 Nr: 4432-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERNANDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Mendes Pereira - 

OAB:4455

 Código de rastreabilidade: 81120183671670

Documento: OFICIO 1822-2018.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 19/09/2018 16:30:55

Assunto: ENVIO DE OFÍCIO 1822/2018 - ENVIA GUIA DE EXECUÇÃO DE 

PENA E DOCUMENTOS PARA QUE SEJA JUNTADA NO PEP SOB CÓDIGO 

518827 (SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT PARA 

UNIFICAÇÃO DE PENAS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133009 Nr: 4475-48.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133737 Nr: 4932-80.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER NILTON DA SILVA, DIEGO DO 

NASCIMENTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24.419O, FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - OAB:24.681/B, 

HELOIZA RODRIGUES TIEPO - OAB:24427/O, RAFAEL JERONIMO 

SANTOS - OAB:13389/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ DIEGO, DR. RAFEL JERONIMO 

SANTOS PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126695 Nr: 412-77.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO PEREIRA PARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

Juizado Especial Cível e Criminal

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001035-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 12:40h. Ressaltando que a parte requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001036-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

SIMONE LOURENCO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 13:00h. Ressaltando que a parte requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-88.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS (ADVOGADO(A))

EVA SIQUEIRA DE SENE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 17:40h. Ressaltando que a parte requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Mandado de Citação com cumprimento 

positivo, na pessoa do Sr. Jorge L. A. Selhorst, conforme pode-se ver nos 
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autos, deste modo, dispensa nova expedição de citação sendo procedida 

a intimação da audiência retro designada através de advogado constituído 

nos autos via DJE.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA (ADVOGADO(A))

PEDRINHO GASPERI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 14h20h. Ressaltando que a parte requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 082/2018-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 Sr. Horácio Cardoso Terra, Juiz de Paz Titular do 

Cartório do 2º Ofício desta Comarca, estará usufruindo férias no período 

de 01/10/2018 a 15/10/2018;

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a senhora CARMEM APARECIDA LISBOA VISCADI DA SILVA, 

1ª Suplente do Cartório de Registro Civil do 2º Ofício desta Comarca, para 

exercer as funções de JUÍZA DE PAZ daquela Serventia no período 

01/10/2018 a 15/10/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 19 de setembro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001411-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DUARTE MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DUARTE (REQUERIDO)

AMANDA GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001411-21.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ISABEL DUARTE MOTA REQUERIDO: MARIA APARECIDA 

DUARTE Vistos em correição. Cuida-se de “Ação de Interdição c/c Pedido 

Liminar”, proposta por ISABEL DUARTE MOTA, na qual pleiteia a curatela 

da interditanda MARIA APARECIDA DUARTE, ambos devidamente 

qualificados. Aduz na inicial que é filha da requerida e ante o impedimento 

da mesma em gerir os atos da vida civil, em razão do quadro clínico a que 

está acometido, pugna, liminarmente, a nomeação como curador provisório 

para exercer a assistência necessária e para fins previdenciários. EIS A 

SÍNTESE DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Processo em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), 

eis que DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a 

qualquer tempo, caso inverídico as alegações. 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. Por perseguir o autor tutela 

especifica, 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) e (c) pedido do autor. Assim, nota-se 

que a pretensão da parte autora está amparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela perseguida. Afinal, pela dicção do 

ordenamento jurídico, o curador do relativamente incapaz deve ser o 

parente mais próximo que ostentar melhores condições de exercer o 

múnus, razão porque vislumbro a evidência de parentalidade entre as 

partes, haja vista que o requerente é filha do interditando, estando 

preenchido o primeiro requisito (fumus boni iuris). Acerca do tema, os 

Tribunais Pátrios entendem que: “TJ-MG - 103440804428430011 MG 

1.0344.08.044284-3/001(1) (TJ-MG) Data de publicação: 28/08/2009 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA JUDICIAL. NOMEAÇÃO 

DE CURADORA. FILHA QUE MORA, TRABALHA E CUIDA DO PAI. 

CURATELA DEFERIDA. -A curatela, sempre que possível, deve ser 

deferida à parente próximo do curatelado, pois presumidamente o 

"iusconsanguinis"" vincula o mais curador aos interesses do curatelado. 

-Defere-se deste modo a curatela do pai à filha, que com o mesmo mora e 

lhe dispensa todos os cuidados.” (negritos nossos) Logo, quanto ao 

preenchimento do segundo requisito (periculum in mora), restando ausente 

a presença de um curador, ameaçado estaria o direito do interditando em 

receber auxílio previdenciário, bem como promover a gerência dos atos 

civis de elevada importância diária. Nesse sentido: “TJ-MG - Agravo de 

Instrumento Cv AI 10024131654527002 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

23/07/2014 Ementa: INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. INCAPACIDADE CIVIL. NÃO 

COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. REFORMA DA 

DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE CURATELA 

PROVISÓRIA. - A antecipação de tutela consiste na concessão imediata 

da pretensão deduzida pela parte na petição inicial, mas para tanto é 

imprescindível que haja prova inequívoca capaz de convencer da 

verossimilhança da alegação e, além disso, que haja fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. - Somente é cabível a nomeação 

de curador provisório quando existem elementos de convicção seguros 

que evidenciem a incapacidade civil da interditanda e diante da ausência 

de qualquer elemento a demonstrar essa incapacidade, para justificar esta 

drástica e excepcional medida judicial, deve ser indeferida a tutela 

antecipada.” (negritos nossos) No mais, compete ao juiz, nos termos do 

artigo 1.775, § 2°, escolher como curador o descendente mais próximo em 

detrimento aos mais remotos, qual seja a requerente, desde que esse 

possua idoneidade e capacidade para exercer a curatela. Diante disso, 

compulsando os documentos encontradiços nos autos, justo que o munús 

recaia sobre a requerente e filha do interditando, à medida que até o 

momento não há indicações de que pessoa diversa ostente melhores 

condições de exercê-la. Por essas razões, DEFIRO a tutela antecipada, de 

modo que NOMEIO a requerente ISABEL DUARTE MOTA como curadora 

provisória do interditando, exclusivamente para fins previdenciários e 

assistência básica. Registre-se que a curadora provisória deverá juntar 

aos autos, mensalmente, as documentações pertinentes à prestação de 

contas no tocante à destinação do montante utilizado para atender a 

subsistência do interditando. Ademais, tendo em vista que a DPE patrocina 

os interesses da parte requerente, NOMEIO como defensor dativo do 

requerido, a advogada Amanda Gonçalves da Silva Palermo, OAB/MT 

24.344/O, arbitrando-lhe honorários advocatícios, no importe de 1URH, ou 

seja, R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um 

centavos), assim, CITE-SE o interditando na pessoa do seu defensor 

dativo, para comparecer ao interrogatório, que DESIGNO para o dia 

25/10/2018, às 15h30min, nos termos do art. 751 do NCPC. INTIME-SE a 

curadora provisória para comparecer à Secretaria deste Juízo para 

assinar o termo de compromisso e para comparecer à audiência de 

interrogatório já designada. INTIME-SE a assistente social deste Juízo para 

que realize um estudo social na residência da curadora provisória, a fim 

de averiguar as reais condições em que se encontra o interditado, assim 

como verificar a possibilidade deste exercer a curatela, encaminhando 

relatório conclusivo a este Juízo no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE e à DPE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ 

Oeste/MT, 13 de setembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000586-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CAIRES DE LIMA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

NELDAIMO VIANA DA SILVA CRUZ (EXECUTADO)

VANESSA CAIRES DE LIMA (EXECUTADO)

 

INTIMAR O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, PARA JUNTAR AOS 

AUTOS GUIA DE RECOLHIMENTO DA DILIIGÊNCIA DO OFICIAL JUSTIÇA, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA POSTERIOR CUMPRIMENTO DO 

MANDADO.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259690 Nr: 1695-46.2018.811.0011

 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: João Paracatu Filho, Espólio de João Paracatu

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O, Wanderley Lopes Conceição - OAB:14000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls. 315 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi expedida 

carta precatória para a Comarca de Alta Floresta-MT com a finalidade de 

citação da parte interessada a qual encontra-se nesta secretária 

aguardando o devido preparo, devendo Vossa Senhoria efetuar o preparo 

para posterior encaminhamento. Igualmente, para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 150.00 (cento e cinquenta 

reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT 

(emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de Citação das parte residentes nesta Comarca, devendo juntar 

aos autos o comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 23223 Nr: 528-14.2006.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marget Zimermann de Souza, Matheus Zimermann 

Marques, Pedro Henhique Zimermann Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Pavanelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos 

Junior - OAB:9.791

 INTIMAR o procurador da parte requerida para que v. senhoria se 

manifeste acerca do calculo presente nos autos nas fls. 455/456 

conforme r. decisão de fls. 452/453. no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251798 Nr: 3985-68.2017.811.0011

 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: L. Pinhal & Cia Ltda, Luiz Pinhal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julle Emerson Nogueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

nos autos de Carta Precatória da Comarca de CUIABÁ-MT que foi 

registrada sob o número 22363-79.2017.811.0041-0id1253871, com 

urgencia. Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, de acordo com o 

provimento 07/2017. Enviando o comprovante de deposito para posterior 

cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia 

se dará até 48 horas do efetivo recolhimento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251422 Nr: 3789-98.2017.811.0011

 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: Laurita Francisca Barleta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tabelião do Cartório do Segundo Ofício de 

Mirassol D´Oeste, Intermat - Instituto de Terras de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: mirian alves gouveia nunes 

- OAB:4888, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 Intimar os advogados das partes de que foi designado para o dia 

15/10/2018 as 14 horas para a realização da audiência de Instrução e 

Julgamento. A contar desta intimação as partes possuem o prazo de 15 

(quinze) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda 

deverão os causídicos providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. Bem como intimá-los 

ainda acerda da R. Decisão cujo dispositivo transcrevo: "...Determino o 

comparecimento pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, 

nos termos do art. 139, VIII do Código de Processo Civil.A contar da 

intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias 

para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda deverão os 

causídicos providenciar as intimações das testemunhas arroladas 

tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as 

hipóteses do §4º do mesmo artigo.Intimem-se as partes e seus 

advogados.Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste/MT, 12 de setembro de 

2018.Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254722 Nr: 5494-34.2017.811.0011

 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: Valdeir dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joventina Joana de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar M.Nichols - OAB:

 Intimar o advogado da parte requerida de que foi designado para o dia 

16/10/2018 as 13:30 horas para a realização da audiência designada. 

Intimando-o de que foi determinado o comparecimento pessoal das partes 

para prestarem depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código 

de Processo Civil, e a contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

NCPC, bem ainda deverão os causídicos providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do 

NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo. Bem como 

intimá-lo sobre a R. Decisão de fls. 81/81v, cujo dispositivo transcrevo: 

"...ixo como pontos controvertidos: a) a posse do autor sobre o imóvel 

descrito na inicial; b) a turbação ou o esbulho praticado pela ré; c) a data 

da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, 

na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração.Em razão da necessidade de dilação probatória, DEFIRO a 

produção de prova documental e oral, para tanto, audiência de instrução e 

julgamento para a data mais próxima possível, qual seja, dia 16 de outubro 

de 2018, às 13:30horas, oportunidade em que, antes de aberta a 
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instrução, as partes poderão chegar a um acordo. Determino o 

comparecimento pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, 

nos termos do art. 139, VIII do Código de Processo Civil. A contar da 

intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias 

para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda deverão os 

causídicos providenciar as intimações das testemunhas arroladas 

tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as 

hipóteses do §4º do mesmo artigo. Intimem-se as partes e seus 

advogados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste/MT, 11 

de setembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010664-79.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO (ADVOGADO(A))

IURI SEROR CUIABANO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

WILSON SALES BELCHIOR (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:8010664-79.2016.8.11.0011 EXEQUENTE: IURI SEROR 

CUIABANO EXECUTADO: BANCO BRADESCO S/A CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO Certifico que, em cumprimento a Ordem de Serviço n. 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos 

documentos juntados ao Id. 15214432. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 20 de setembro de 2018 MAYLA GIMENES DE MELO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001449-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

JENNIFER DA SILVA GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 22/01/2019 Hora: 14:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 20 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-50.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU TELES TAMANDARE (REQUERENTE)

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010082-50.2014.8.11.0011. REQUERENTE: AMADEU TELES TAMANDARE 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. RECEBO os Embargos à Execução, eis 

que tempestivos. Nos termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 9.099/95, 

e art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu 

advogado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, 

não o fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 

do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e 

certificado, REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do 

Enunciado 52, do FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 20 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-80.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALICE BARBIZANI PEREIRA (EXEQUENTE)

VIVIANE SOUZA DO COUTO (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 MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010069-80.2016.8.11.0011. EXEQUENTE: ORDALICE BARBIZANI PEREIRA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. RECEBO os Embargos à Execução, eis que 

tempestivos. Nos termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 9.099/95, e 

art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu 

advogado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, 

não o fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 

do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e 

certificado, REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do 

Enunciado 52, do FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 20 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: 1000169-61.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

ANDREIA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000169-61.2017.8.11.0011. REQUERENTE: ANDREIA APARECIDA 

PEREIRA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. RECEBO os Embargos à 

Execução, eis que tempestivos. Nos termos do art. 52, caput e inciso IX, 

da Lei 9.099/95, e art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, 

na pessoa de seu advogado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze 

dias), sob pena de, não o fazendo, serem considerados verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE o 

impugnante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a 

mesma corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 

370 do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo 

cumprido e certificado, REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos 

do Enunciado 52, do FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 20 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: 1001456-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SIRLENE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZAMOTO MOTOS E PECAS S.A. (REQUERIDO)
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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: 16:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 20 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010140-19.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE BRITO (EXEQUENTE)

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  M I R A S S O L  D ' O E S T E 

Processo:8010140-19.2015.8.11.0011 EXEQUENTE: LUIZ ANTONIO DE 

BRITO EXECUTADO: OI S/A CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que, em 

cumprimento a Ordem de Serviço n. 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL, 

procedo com a expedição de intimação da parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos documentos 

juntados ao Id.15459900. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 

20 de setembro de 2018 MAYLA GIMENES DE MELO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEUVANINO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (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: 

1000028-08.2018.8.11.0011. REQUERENTE: DEUVANINO LINO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o 

requerente – RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO - promove em desfavor 

de BANCO BRADESCO SA, sob o fundamento de que foi negativado seu 

nome pelo banco réu no valor de R$280,96 (duzentos e oitenta reais e 

noventa e seis centavos), pelo contrato nº.788155681000015CT, sendo 

que desconhece a dívida. Pleiteia indenização pelos danos morais e 

exclusão do nome perante os órgãos de proteção ao crédito. Audiência de 

conciliação restou infrutífera. O banco réu apresentou contestação. 

Preliminarmente aduziu pela ausência de documento de residência, bem 

como extrato original comprobatório da negativação. Meritalmente, alegou 

que há relação contratual firmada entre o banco e autor consistente em 

um cartão de crédito utilizado e com faturas não pagas. Deferida tutela 

antecipada. Neste ato, opino pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. A controvérsia refere-se exclusivamente à cobrança 

desconhecida pelo autor, efetuada por parte do banco réu, 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 Em que pese as alegações do réu da necessidade de 

comprovante de residência em nome do autor, nos termos da declaração 

anexada à exordial, juntamente com o sobrenome da pessoa pela qual 

encontra-se o nome da conta apresentada, considera-se válido o 

documento. No que tange ao extrato juntado aos autos, diferentemente do 

alegado pelo banco réu, 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. 

Portanto, afastadas as preliminares aventadas. MÉRITO Inicialmente não 

merece reconhecimento a aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que a 

negativação em comento foi a primeira realizada, tendo sido, em data 

posterior, incluído outro débito do autor. Portanto, no momento em que 

houve a negativação desta demanda, o autor estava considerado 

adimplente para com seus compromissos. NEGATIVAÇÃO Primeiramente 

oportuno registrar que o cerne da questão refere-se à alegada 

inexistência de contratação de produto por parte do autor, perante o 

banco réu, gerador de negativação. Pela análise do acervo documental 

acostado aos autos, tem-se que o autor não logrou demonstrar que a 

cobrança tenha sido realizada indevidamente. Afere-se na contestação 

que o autor possuía cartão de crédito adquirido perante o banco réu Neste 

sentido, o banco réu fundamenta e demonstra que o autor era titular de 

cartão de crédito contratado junto ao banco réu, denominado BRADESCO 

SEGUROS NAC ELO sob o nº 6363.XXXX.XXXX.8424, tendo sido utilizado 

durante alguns meses nos exatos termos das faturas apresentadas. 

Ademais, as faturas demonstram que o cartão fora utilizado em 

estabelecimentos da cidade de Mirassol D´Oeste, alguns inclusive 

próximos à residência do autor, tal como o “Supermercado Castelão” 

estabelecido no Bairro Jardim São Paulo, exatamente o bairro em que 

reside o autor. Mencionadas faturas não foram rechaçadas pelo 

requerente, tendo em vista que, embora intimado, não apresentou 

impugnação à contestação. Portanto, toda prova carreada direciona à 

veracidade na contratação de um produto pelo autor e na inexistência de 

qualquer negativação indevida. Certamente que, a fatura inadimplida 

acarretou cobrança com a inclusão do nome do autor em Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Consequentemente, não há presença de qualquer 

dano moral a ensejar indenização. Confira-se: “TJ-RS – Recurso Cível 

71005470372 RS (TJ-RS) Data de publicação: 15/06/2015 Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ORIGEM DOS DÉBITOS DEMONSTRADA. 

CONTRATOS ASSINADOS PELA CONSUMIDORA. COMPROVAÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DOS VALORES CONTRATADOS. 

COBRANÇAS REGULARES. AUSÊNCIA DO DEVER DE REPETIÇÃO. 

DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível nº.71005470372, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 10/06/2015).” 

Em suma, improcede o pleito do autor tanto materialmente – pela presença 

de relação jurídica efetiva; quanto pela ausência de abalo moral sofrido. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar improcedente o pedido, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela 

ausência de condenação das requeridas 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, 11 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. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 20 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: 1000012-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE CASTRO ARAUJO (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000012-54.2018.8.11.0011. REQUERENTE: RODRIGO DE CASTRO 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 
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OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, promovida por VILMA SALUSTIANO em desfavor de VIVO S.A., 

sob o fundamento de uma negativação indevida realizada pela empresa ré 

no valor de R$166,65 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco 

centavos), incluída em 12/06/2014, 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 inépcia da inicial à luz do 

artigo 319, inciso IV, do CPC e requereu a juntada de extrato original da 

negativação por parte do autor; no mérito apresentou contrato assinado 

com indicação de ter sido celebrado pelo autor para aquisição da linha 

número (65)9936-2771, juntamente com extratos de ligações e telas de 

sistema interno; arguiu pela 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 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 Inicialmente, o extrato de negativação, foi extraído 

do site de consultas da empresa BOA VISTA SCPC, que presta serviços 

de consultas há anos e reconhecida nacionalmente. Portanto, válido o 

extrato e autêntico para comprovar a negativação. No que tange à inépcia 

da inicial por ausência de fatos e fundamentos, o tema confunde-se 

frontalmente com o mérito da demanda, sendo certo que será 

posteriormente analisado. Assim sendo, afastadas as preliminares 

aventadas. MÉRITO Primeiramente oportuno registrar que o cerne da 

questão refere-se à uma suposta negativação de valor indevido em nome 

do autor diante da suposta ausência de contratação em qualquer produto 

disponibilizado pela ré. Relata total desconhecimento da dívida. Pela 

análise do acervo documental acostado aos autos, tem-se de uma lado o 

autor que alega não possuir qualquer relação jurídica com a ré. De outra 

banda, a ré indicando que o requerente possuía uma linha de telefonia, 

devidamente contratada e utilizada, sendo que 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 pelo autor, 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, atualmente 

cancelada. 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, inclusive a maneira de redigir a 

letra “a” e outras mais, são idênticas tanto na assinatura que consta do 

documento de identidade do autor quanto no contrato apresentado. No 

mais, toda a prova ilustrada nesta demanda, conduz à veracidade e 

efetividade na contratação do serviços pelo autor e normalmente utilizado. 

Certo é que este conjunto probatório, comprova que a assinatura é 

concretamente do autor 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 ao autor. 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 direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.”. 

Conclusivamente, não há como se declarar indevido o valor cobrado, 

tampouco indenizatória sob qualquer ótica a conduta da ré. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar 

improcedente o pedido formulado pelo autor, extinguindo-se o feito com 

resolução do mérito, em fundamento no art. 487, 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. 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, 12 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,20 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: 1000065-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

LUCEMIR LEANDRO DA 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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000065-35.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LUCEMIR LEANDRO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente - LUCEMIR 

LEANDRO DA SILVA – promove em desfavor de VIVO S.A., sob o 

fundamento de que houve negativação indevida em seu nome, incluído 

pelo contrato nº.0303477651. 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 sede preliminar, arguiu pela inexistência de 

comprovante original de negativação. No mérito aduziu pela existência de 

relação jurídica constante em contratação de produto com utilização 

regular do serviço e inadimplemento do autor. Impugnação nao 

apresentada. 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. 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 DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS Conforme se depreende das 

argumentações e documentação acostada aos autos, de um lado o autor 

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 e telas sistêmicas, sem juntar qualquer 

documento, áudio, ou outra prova capaz de comprovar os fatos que 

indica. Embora tenha mencionado quanto à apresentação de telas do 

sistema interno constando a contratação do produto, não as incluiu nos 

termos da defesa, tampouco anexada. Claramente que sem as devidas 

provas, quaisquer que sejam, tais como contrato com a assinatura do 

cliente, contratação mediante gravação do atendimento ou outro meio 

hábil, ainda que verbal, 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 
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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 ou prova 

consistente a comprovar 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.” 

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 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 em momento no qual o autor não possuía qualquer 

negativação. 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 um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora de 

telefonia, indico a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de, confirmar a liminar alhures deferida, 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$5.000,00 (cinco 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, 13 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, 20 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: 

8010081-60.2017.8.11.0011. REQUERENTE: IZABEL CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: OI 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 - IZABEL CRISTINA DA SILVA – 

promove em desfavor de OI S.A., sob o fundamento de que houve 

negativação indevida em seu nome que desconhece a procedência, eis 

que alega não possuir produto da ré. 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. Impugnação pela autora, 

rechaçando a tese do demandado. Os autos vieram conclusos. É o breve 
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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 e telas sistêmicas, sem juntar qualquer 

documento, áudio, ou outra prova capaz de comprovar os fatos que 

indica. Embora tenha mencionado sobre a contratação de uma linha 

telefônica, não demonstrou enfaticamente a adesão ao produto. 

Claramente que sem as devidas provas, quaisquer que sejam, tais como 

contrato com a assinatura do cliente, contratação mediante gravação do 

atendimento ou outro meio hábil, ainda que verbal, 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 também 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 em momento no qual o autor 

não possuía qualquer negativação. 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, 13 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, 20 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Processo Número: 1000072-61.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000072-61.2017.8.11.0011. REQUERENTE: ROSIMEIRE APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI 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 - ROSIMEIRE APARECIDA DOS 

SANTOS – promove em desfavor de OI S.A., sob o fundamento de que 

houve negativação indevida em seu nome que desconhece a procedência, 

eis que alega não possuir produto da ré. 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. Impugnação pela 

autora, rechaçando a tese do demandado. 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 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. 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 e contratual; 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 e telas sistêmicas, sem juntar qualquer 

documento. Indicou o contrato nº.5048332160, anexando áudio de uma 

tentativa de contato com a autora, posto que o telefone foi atendido pela 

sobrinha da autora que não confirmou qualquer contratação, tampouco 

dados pessoais ou de algum produto por parte da autora. Ou seja, o 

atendimento foi realizado com a sobrinha da autora e não houve relação 

com contratação de produto. Claramente que sem as devidas provas, 

quaisquer que sejam, tais como contrato com a assinatura do cliente, 

contratação diretamente com a consumidora mediante gravação do 

atendimento ou outro meio hábil, ainda que verbal, 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 também 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 em momento no qual o autor 

não possuía qualquer negativação. 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 (trêsmil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 
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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, 13 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, 20 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: 

1000199-96.2017.8.11.0011. REQUERENTE: ITAMAR FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, 

pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente ITAMAR FERREIRA DE 

SOUZA, move em face de OI S/A. (em recuperação judicial), sob o 

fundamento de que contratou um serviço de telefonia fixa juntamente com 

internet, fornecido pela empresa ré. Aduziu que somente fora instalado e 

disponibilizado o serviço de telefonia, em 05/06/2017, tendo sido retirado 

em 25/07/2017, a pedido, posto que a ré não cumpriu com o acordado e 

reclama que houve cobrança no valor de R$42,18(quarenta e dois reais e 

dezoito centavos). Pleiteia a abstenção de cobranças quanto à 

mensalidades, bem como indenização pelos danos morais. Citada a 

requerida compareceu em sede de audiência de conciliação, infrutífera e 

apresentou contestação. No mérito apontou para a contratação exclusiva 

do serviço de telefonia fixa, número (65) 32413150, pelo plano 

denominado “0622 - PLANO PERFIL 14 NOITE E FIM DE SEMANA”. 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. A controvérsia refere-se exclusivamente à falha na 

prestação de serviços por parte da empresa ré, sendo que não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, prosseguindo-se ao 

julgamento do mérito sob o prisma do artigo 355 do CPC. No mérito, o 

pedido inicial merece ser julgado procedente. Assim, apresento o presente 

projeto de sentença. MÉRITO Conforme consta dos autos, o autor solicitou 

os serviços de telefonia fixa adstrito ao serviço de internet, porém, houve 

a instalação exclusivamente do telefone fixo. Ademais, indicou que houve 

a instalação do telefone e, ao verificar indisponibilidade da internet, 

cancelou os dois produtos, tendo sido cobrado em fatura pelo serviço. Em 

contrapartida, a ré aponta para a contratação exclusiva do serviço de 

telefonia, com apresentação de telas sistêmicas mencionando a devida e 

correta instalação do telefone. No entanto, em momento algum houve a 

juntada aos autos do contrato de prestação de serviços ou áudio de 

solicitação dos produtos que, certamente, estão em poder da empresa ré, 

visando comprovar suas alegações. De outra banda, diferentemente do 

alegado em defesa pela Ré, também inexiste comprovação de que a 

própria linha telefônica ficou em funcionamento normal. Somado à isto 

tem-se que, diante das alegações que de um lado foram realizadas pelo 

consumidor, e de outro lado pelo fornecedor, empresa de grande porte, 

aclara-se pela falha na prestação de serviços por indisponibilidade de 

produto contratado pelo autor. Frise-se que a Ré é fornecedora de 

produtos e, como tal, é responsável por providenciar meios de bem tratar 

os consumidores vinculados a si. É o que se retira da interpretação 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. 

(...)”. Portanto, patente está a falha na prestação de serviços da requerida 

e o necessário cancelamento definitivo dos produtos objetivando o 

bloqueio de qualquer cobrança de serviço já cancelado. DO DANO MORAL 

Nesta linha de raciocínio, não merece reparo à moraldo Autor. Embora 

tenha efetivamente ocorrido uma falha ao não instalar e dispor de serviço 

contratado pelo autor, não possui o condão de acarretar dano indenizável 

moralmente. Neste aspecto, em nada abala o sentimento e psicológico do 

autor, por se tratar de conduta ocasionada pela vida cotidiana na relação 

entre consumidores e fornecedores. Consigne-se caso análogo: “TJ-RS – 

Recurso Cível 71007592504 RS (TJ-RS) Data de publicação: 27/04/2018 

Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 

COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO CAPAZ DE LESAR 

ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível nº.71007592504, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, 

Julgado em 26/04/2018).” Assim, o bem tutelado pretendido pelo Autor 

para preservar sua moral com a indenização não merece ser considerado. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar parcialmente procedente o pedido para o efeito de condenar à ré 

em abster-se de proceder com qualquer cobrança referente à contratação 

de serviços tanto de telefonia quanto de internet ao autor. Tangentemente 

ao dano moral, opino pela improcedência do pedido. Opino pela ausência 

de condenação do 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. 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, 13 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, 20 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: 

8010684-70.2016.8.11.0011. REQUERENTE: ELAINE CASTILHO 

REQUERIDO: OI MÓVEL 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 - ELAINE CASTILHO – promove 

em desfavor de OI S.A., sob o fundamento de que houve negativação 

indevida em seu nome que desconhece a procedência, eis que não 

possuía mais qualquer relação jurídica com a ré na data da inclusão. 

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 
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contratação de produto com utilização regular do serviço e inadimplemento 

da autora. A autora, em sede de impugnação, rechaçou a tese da 

demandada. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 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. 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 e contratual; de outro lado a empresa ré arguiu 

que houve uma contratação de produtos sem o devido pagamento. No que 

tange à existência de relação jurídica entre as partes, devidamente 

mencionado na exordial que, a autora possuiu a prestação de serviços de 

internet por parte da ré, tendo sido cancelada em prazo anterior ao ano de 

2014, eis que consta como vencimento da suposta dívida, a data de 

09/08/2014, no valor de R$34,90 (trinta e quatro reais e noventa 

centavos). Neste sentido, certamente que se houvessem débitos da 

autora, a empresa ré não teria prosseguido com o cancelamento do 

produto. Neste compasso, na data em que fora incluído o nome da autora 

perante o rol de inadimplentes, não existia mais contrato entre as partes. A 

ré apresentou sua defesa pautada exclusivamente em alegações e telas 

sistêmicas, sem juntar qualquer documento. Indicou que a autora estaria 

inadimplente com fatura e, diante disto, houve a negativação. Claramente 

que sem as devidas provas, quaisquer que sejam, tais como contrato com 

a assinatura do cliente, contratação diretamente com a consumidora 

mediante gravação do atendimento ou outro meio hábil, ainda que verbal, a 

provar existência de uma relação jurídica devidamente contratada, 

considera-se como não contratado o serviço. No mais, caberia à ré provar 

a validade e permanência de um contrato, não exclusivamente anexar 

telas do sistema interno, produzidas unilateralmente. 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. (...)”. Portanto, 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. 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, assim 

como a existência de fatura inadimplente; 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 e relação jurídica. 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 

manutenção da tutela antecipada para fins de exclusão do nome da autora 

junto aos órgãos de proteção ao crédito e declaração de nulidade da 

cobrança do débito objeto da demanda; 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, 14 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 
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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, 20 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: 1000049-81.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO FERNANDES ROBOREDO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000049-81.2018.8.11.0011. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS FILHO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA Vistos, etc. Cuida-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por 

FRANCISCO DE ASSIS FILHO em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL 

MULTICARTEIRA, sob o fundamento de que o banco réu efetuou 

negativação indevida de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, no valor de R$455,25 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 

vinte e cinco centavos), 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 para fins de propositura de demanda em juízo 

comum, visando a realização de perícia em assinatura de contrato 

assinado apresentado pela ré. 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, 14 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, 20 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: 1000091-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA PEREIRA ANEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ALEX GALANTI NILSEN (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000091-33.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA APARECIDA PEREIRA 

ANEZ REQUERIDO: PARAÍSO DAS FOTOS XXX STÚDIO FOTOGRÁFICO 

LTDA - ME Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que 

a requerente - MARIA APARECIDA PEREIRA ANEZ – move em desfavor de 

PARAÍSO DAS FOTOS XXX STÚDIO FOTOGRÁFICO, sob o argumento de 

que teve seu nome negativado sem fundamentação no valor de R$327,00 

(trezentos e vinte e sete reais), incluído pelo contrato n°.690-262. Pleiteia a 

declaração de inexigibilidade do débito, exclusão do no nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização à título de danos 

morais. Citada a requerida compareceu em sede de audiência de 

conciliação, infrutífera e apresentou contestação, sob a preliminar de 

carência de ação por falta de interesse processual e impossibilidade 

jurídica do pedido. No mérito fundamenta no inadimplemento da autora 

quanto ao contrato celebrado entre as partes para pagamento em 03 

(três) parcelas, no valor de R$109,00 (cento e nove reais), sendo que a 

autora solicitou negociação para pagamento posterior, mas não adimpliu a 

obrigação. A Requerente apresentou impugnação à contestação e 

rechaçou os argumentos lançados pela requerida, pugnou pela 

procedência do feito. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. DESISTÊNCIA 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 contrato apresentado pela ré. Confira-se: TJ-RS – Recurso Cível 

71003275450 RS (TJ-RS) Data de publicação: 26/08/2011 Ementa: AÇÃO 

DE INDENIZATÓRIA. CADASTRAMENTO EM ÓRGÃO RESTRITIVO. 

CESSÃO DE CRÉDITO PARA FUNDO DE INVESTIMENTO. ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE. GRAFIAS DAS ASSINATURAS DO AUTOR, LANÇADOS NOS 

CONTRATOS SEMPELHANTES ÀQUELAS CONSTANTES DOS DEMAIS 

DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIDA. COMPLEXIDADE 

RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO 

DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível nº.71003275450, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda 

Carravetta Vilande, Julgado em 24/08/2011).” 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, 17 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, 20 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: 1000093-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIMAR APARECIDA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ALEX GALANTI NILSEN (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000093-03.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LUCIMAR APARECIDA DE 

FREITAS REQUERIDO: PARAÍSO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRÁFICO 

LTDA - ME Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que 
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a requerente - LUCIMAR APARECIDA DE FREITAS – move em desfavor de 

PARAÍSO DAS FOTOS XXX STÚDIO FOTOGRÁFICO, sob o argumento de 

que teve seu nome negativado sem fundamentação no valor de R$340,00 

(trezentos e quarenta reais), incluído pelo contrato n°.690259. Pleiteia a 

declaração de inexigibilidade do débito, exclusão do no nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização à título de danos 

morais. Citada a requerida compareceu em sede de audiência de 

conciliação, infrutífera e apresentou contestação, sob a preliminar de 

carência de ação por falta de interesse processual e impossibilidade 

jurídica do pedido. No mérito fundamenta no inadimplemento da autora 

quanto ao contrato celebrado entre as partes para pagamento em 06 

parcelas, no valor de R$68,00 (sessenta e oito reais), sendo feita 

negociação posterior para novo parcelamento em 02 parcelas de 

R$170,00 (cento e setenta reais), mas não adimpliu a obrigação. A 

Requerente apresentou impugnação à contestação e rechaçou os 

argumentos lançados pela requerida, pugnou pela procedência do feito. É 

o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

DESISTÊNCIA 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 contrato 

apresentado pela ré. Confira-se: TJ-RS – Recurso Cível 71003275450 RS 

(TJ-RS) Data de publicação: 26/08/2011 Ementa: AÇÃO DE 

INDENIZATÓRIA. CADASTRAMENTO EM ÓRGÃO RESTRITIVO. CESSÃO 

DE CRÉDITO PARA FUNDO DE INVESTIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. 

GRAFIAS DAS ASSINATURAS DO AUTOR, LANÇADOS NOS CONTRATOS 

SEMPELHANTES ÀQUELAS CONSTANTES DOS DEMAIS DOCUMENTOS. 

NECESSIDADE DE PERÍCIDA. COMPLEXIDADE RECONHECIDA. 

INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO DO FEITO. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível nº.71003275450, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, 

Julgado em 24/08/2011).” 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, 17 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, 20 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: 1000048-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROCHA PEREIRA (REQUERENTE)

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000048-96.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOAO ROCHA PEREIRA 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS 

S.A. Vistos, etc. Cuida-se de ação de conhecimento pelo rito da Lei 

9.099/95, em que o requerente - JOAO ROCHA PEREIRA – propõe em 

desfavor de MÓVEIS ROMERA LTDA. e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS 

S.A, alega que adquiriu, em 13 de março de 2017, um 01 (um) aparelho 

celular EX HSO11 X GO, cujo valor pago foi de R$ 300,00 (trezentos 

reais), com seguro para o produto vigente em 03/10/2017 até 15/08/2018. 

Relatou que o aparelho telefônico apresentou defeito e em 15 de agosto 

de 2017, após pactuado entre as partes, seria ressarcido no importe de 

R$254,15 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) no 

prazo de 07 (sete) dias. Ao final, arguiu que o valor não foi depositado e 

pleiteia o ressarcimento do valor, bem como indenização por danos 

morais. Citada a requerida compareceu em sede de audiência de 

conciliação e apresentou contestação no sentido de cumprimento do 

acordado mediante o depósito do valor. A autora apresentou impugnação 

à contestação e rechaçou os argumentos lançados pela requerida, 

pugnou pela procedência do feito. Os autos vieram conclusos. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Ab initio, 

opino pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita diante da 

insuficiência econômico-financeira apresentada e relatada pelo autor, à 

luz da Lei nº.1060/50. Inexistem pendências para prosseguimento, sendo 

que o instituto do julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, do 

Código de Processo Civil, aplica-se às hipóteses de questão 

exclusivamente de direito e desnecessária a dilação probatória em 

audiência, como no caso em tela. Toda a prova já se encontra reunida, 

portanto a melhor solução é o prosseguimento do feito, sendo que a 

controvérsia está no defeito de produto novo adquirido pelo autor com 

contrato de seguro. Passo a apresentar o projeto de sentença. 

PRELIMINARMENTE Em que pese os argumentos lançados pela ré no 

sentido de inépcia da inicial por ausência de interesse de agir, improspera. 

O autor aduziu que o aparelho celular apresento defeito durante a vigência 

de um contrato de seguro demonstrando a relação jurídica entre as partes, 

assim como o eventual dano que suportou pela falta de pagamento 

alegada. Esta suposta conduta, poderia ter lesado o consumidor e 

acarretado interesse em utilizar-se de vias judiciais para solucionar o 

conflito. Embora com o tema relacionado ao mérito da demanda, não 

procede o fundamento preliminar, merecendo ser afastado de início. 

MÉRITO No caso em tela, o Requerente comprovou que adquiriu um 

aparelho de celular novo, perante um estabelecimento da empresa ré em 

conjunto com um seguro de proteção ao produto contratado com a 

segunda ré. Claro está que, durante a vigência deste contrato de seguro, 

o produto apresentou defeito e, mediante termo de aviso de sinistro, houve 

disponibilidade de devolução do valor no montante de R$254,15 (duzentos 

e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), ou seja, parte do valor real 

da aquisição. Contudo, diferentemente do alegado pelo autor, a ré efetuou 

a transferência do valor nos termos do documento bancário anexado à 

defesa (com data de novembro), sendo certo que somente realizou em 

prazo anterior devido divergência de dados informados pelo autor para o 

prosseguimento da operação bancária. Tendo em vista a aplicabilidade do 

artigo 373, inciso I do CPC, caberia ao autor comprovar a existência de 

dano que lhe foi causado, certo de que não logrou fazê-lo. Confira-se: 

“TJ-RS – Recurso Cível 71007061674 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

05/02/2018 Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DÉBITOS EM CONTA 

CORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESINCUMBE O 

CONSUMIDOR DE PROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DE 

O AUTOR PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ART.373, I, 

CPC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível nº.7100707061674. Segunda Turma 

Recursal Cível. Turmas Recursais. Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em 31/01/2018).”. Somado à isto, apontou pela inexistência de 

dano moral causado ao autor, uma vez que cumpriu satisfatoriamente o 

depósito e, mediante do documento formalmente elaborado por instituição 

financeira, comprova-se efetivamente o pagamento. Neste sentido, diante 

da relação consumeirista que se presa, a ré cumpriu estritamente seu 

dever em comprovar a ausência de descumprimento contratual, assim 

como qualquer ato lesivo ao autor, em total respeito ao artigo 18 do CDC. 

Por sua vez, o autor não logrou contraprovar em impugnação os fatos 

narrados em contestação. DANOS MORAIS No caso em tela, o Requerente 

argui que sofreu abalos psicológicos devido não ter recebido o valor em 

ressarcimento de seguro de aparelho celular. Por outro lado, a requerida 

pondera mediante documentos que houve o cumprimento do seu dever 

indenizatório. Claramente, portanto, que o Requerente não sofreu abalo 

moral, psicológico ou sentimental quanto à qualquer conduta da ré. 

Tampouco merece ser considerado mero aborrecimento, posto que a 
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obrigação fora devidamente cumprida pela requerida. Em finalização, não 

há que se considerar qualquer sofrimento caracterizador de indenização 

por dano moral. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, para considerar que ausentes os pressupostos normativos do 

dever de indenizar, opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente demanda. 

Opino pela ausência de condenação do requerente 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, 14 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, 20 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 200847 Nr: 207-95.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado para que no prazo de 05 

(cinco) dias apresentar os memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 126192 Nr: 1112-08.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano do Carmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS - OAB:21.095

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 126192

Vistos, etc.

Considerando o equívoco cometido em relação ao nome do causídico 

cadastrado na capa dos autos, proceda-se com a retificação, devendo 

constar o nome de Daniely Martins de Vasconcelos, vez que possui 

procuração à fl.90.

Nesse sentido, intime-se a referida causídica, para oferecer memoriais 

finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com o aporte das alegações finais, voltem-me conclusos para sentença.

Cumpra-se, com urgência.

 Mirassol D’Oeste/MT, 11 de setembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 263042 Nr: 3154-83.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Melo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GOES EMERICK - 

OAB:

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 263042

Vistos, etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo as 

circunstâncias em que a suposta infração penal foi cometida, a 

qualificação do acusado, a classificação do delito e o rol de testemunhas, 

sendo certo que da narrativa fática e dos autos de inquérito policial se 

verifica a presença de indícios suficientes de autoria do delito imputado ao 

acusado.

Em resposta à acusação a defesa almeja a absolvição sumária do réu, 

sob o argumento de que deva ser aplicado o princípio da insignificância 

ante a atipicidade do fato.

 É a síntese do necessário. Decido.

Primeiramente, para que a denúncia fosse recebida, foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial; a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal; ou, ainda, conduta atípica para o exercício 

desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.(3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Ademais, a comprovação da ausência dos indícios suficientes de sua 

autoria são discussões que serão apuradas no decorrer da instrução 

processual.

Logo, os argumentos suscitados pelo denunciado de que somente estava 

passando no local, vez que estava saindo da residência de sua mãe 

voltando para sua casa, tenho que tal tese se confunde com o mérito da 

ação e, por este motivo, somente será analisado no momento em que se 

for prolatar a sentença, após produzidas as provas em Juízo, sob o crivo 

do contraditório e da ampla defesa.

Assim, pelas peças defensivas, verifica-se que carecem de dilação 

probatória por se tratarem do mérito da ação, razão pela qual a apreciação 

se mostra inoportuna neste momento processual, haja vista o princípio da 

busca da verdade real e “favor rei”, e considerando que não se encaixam 

nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 18/10/2018, às 15h00min.

Outrossim, tocante a reiteração do pedido de liberdade provisória, 

mantenho a prisão do indiciado pelos fundamentos já elencados na 

decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls.60/62).

Intimem-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de setembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 262567 Nr: 2925-26.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÙCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 262567

Vistos, etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 
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exposição de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo a 

circunstância em que a suposta infração penal foi cometida, a qualificação 

do acusado, a classificação do delito e o rol de testemunhas, sendo certo 

que da narrativa fática e dos autos de inquérito policial se verifica a 

presença de indícios suficientes de autoria do delito imputado ao acusado.

Em resposta à acusação a defesa do réu André Luiz dos Santos Silva 

almeja a absolvição sumária, sob o argumento de inexistência de provas 

de autoria e falta de elementos fáticos e jurídicos quanto ao delito imputado 

no primeiro fato da exordial acusatória ao denunciado, argumentando que 

o acusado não se encontrava em plena consciência e vontade.

É a síntese do necessário. Decido.

Primeiramente, para que a denúncia fosse recebida, foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial; a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal; ou, ainda, a falta de justa causa para o 

exercício desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.(3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Ademais, quanto à alegação da defesa de que o indiciado não agiu com 

consciência e vontade, requerendo o recebimento parcial da denúncia, 

rejeitando o primeiro fato, tenho que tal tese não ficou devidamente 

comprovada, ou seja, não demonstrou a total incapacidade do denunciado 

devido a embriaguez, por isso, tal questão será melhor analisada no 

decorrer da instrução processual.

Assim, pelas peças defensivas, verifica-se que carecem de dilação 

probatória por se tratarem do mérito da ação, razão pela qual a apreciação 

se mostra inoportuna neste momento processual, haja vista o princípio da 

busca da verdade real e “favor rei”, e considerando que não se encaixam 

nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 18/10/2018, às 15h50min.

Outrossim, tocante ao pedido de reconsideração da revogação da prisão 

preventiva do indiciado, tendo em vista que não há menção de qualquer 

fato novo que corrobore com a revogação requestada, mantenho a 

decisão que decretou sua prisão por seus próprios fundamentos.

Intimem-se os acusados, seus defensores e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de setembro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261331 Nr: 2332-94.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Leso de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jerferson santana da silva - 

OAB:19102, victor thiago marques ochiucci - OAB:14495-b

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do acusado para apresentar a 

resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261331 Nr: 2332-94.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Leso de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jerferson santana da silva - 

OAB:19102, victor thiago marques ochiucci - OAB:14495-b

 PROCESSO/CÓD. Nº 261331

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra VINÍCIUS LESO 

DE LIMA, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos 

autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação 

penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa 

causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001596-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA (ADVOGADO(A))

ARI PAULO GELLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DOS SOJICULTORES DE SORRISO LTDA.

-COOPER BRASIL (REQUERIDO)

FERNANDO LANZ (ADVOGADO(A))

VANDERLEI LANZ (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Imcopa/ Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001596-28.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ARI PAULO GELLER REQUERIDO: COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS SOJICULTORES DE SORRISO LTDA.-COOPER BRASIL 

Vistos, etc. Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o 

dia 09 de outubro de 2018, às 15h. Intime-se a Testemunha no endereço 

indicado. No que concerne a intimação da testemunha, cabe ao Advogado 

que a arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 419 de 569



de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde 

que de forma fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as 

hipóteses legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado. 

Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 15 de setembro de 2018 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82578 Nr: 509-59.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo de Souza Porfírio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Antônio Zambirão, Magda Holzhausen 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hernandes Gonçalves de 

Lima - OAB:MT 11.806

 “A preliminar de falta de interesse processual se confunde com o mérito e 

com este será analisado. Quanto à alegação de litisconsórcio passivo 

necessário, os documentos de fls. 149/160 não são aptos a demonstrar 

qualquer relação jurídica entre as partes e os supostos interessados 

Rodrigo Rudinei Zambirão e Ivanilse Martins Bezerra, assim, improcedo o 

pedido de retificação do polo passivo, não conhecendo do suposto 

litisconsórcio passivo necessário. Declaro saneado o feito. Declaro 

preclusa a prova oral por parte da requerida, ante a ausência em 

audiência, em consonância com o art. 357, § 3º e 5º, do CPC. Declaro 

impertinente e preclusa (deveria ser especificada até esta audiência) a 

possibilidade de prova pericial, tendo em vista que a demanda não 

apresenta nenhum evento que necessite da utilização de tal prova. Faço 

os autos conclusos para sentença, bem como analise da pertinência do 

documento juntado pela parte autora. Saem as partes intimadas do ato. 

Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73391 Nr: 1912-34.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RABdC, Orlando Gonçalo de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consorcio Nacional Honda 

Ltda, Planetarium Motos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT, Marco André Honda Flores - OAB:MT 9.708-A

 Vistos, etc.Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

às fls. 276/277 por Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, ora 

Embargante, sob o argumento de que a decisão à fl. 260 padeceria de 

omissão.Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade.Aduz a parte Embargante, em síntese, 

que a referida decisão fora omissa, porquanto deixou de explicitar os 

motivos para admissão dos documentos ofertados em audiência de 

instrução e aqueles acostados aos autos às fls. 243/257.De fato, 

analisando detidamente os autos, constata-se que ocorreu omissão 

quando da prolação da decisão à fl. 260, em relação aos motivos para 

juntada aos autos dos documentos mencionados.Não se pode olvidar 

ainda, que a juntada dos referidos documentos contribuem efetivamente 

para a correta elucidação dos fatos narrados nos autos, porquanto, 

imprescindíveis. Ademais, não verifico conduta eivada de má-fé pelas 

partes que apresentaram a documentação em análise, pelo contrário, 

demonstra atitude voltada a solução e esclarecimento da questão debatida 

na demanda, com garantia de contraditório e ampla defesa. CONCEDO 

PROVIMENTO ao Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 

276/2278, cujo ponto de omissão já fora devidamente analisado acima, de 

modo que, revogo a decisão proferida à fl. 260, somente em relação ao 

deferimento de juntada de documentos.Desta forma, considerando as 

razões supra declinadas, defiro a juntada aos autos dos documentos às 

fls. 243/257 e 265/266.De mais a mais, em razão do aporte aos autos da 

oitiva da Testemunha Odenil de Arruda Ramos às fls. 291/292, intimem-se 

as partes para, querendo, retificarem as alegações finais no prazo de 15 

(quinze) dias.Outrossim, alterem-se a capa dos autos e o Sistema Apolo 

para fins de substituir a Requerida Planetarium Motos por Mercantil 

Canopus Comércio de Motocicletas Ltda, em consonância com o 

documentos às fls. 223/234. Após, imediatamente conclusos para 

sentença.Intimem-se as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111376 Nr: 6757-70.2017.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erosina Vieira da Silva, Maria Vieira da Silva, Maria 

Aparecida Batista de Jesus, Espólio de Cicero Vieira da Silva, Francisco 

Genelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Paulistas Reunidas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Covre - OAB:MT 15.255, 

Fernanda Denicolo - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Vergely Fraga 

Ferreira - OAB:SP 315.407

 “Vistos etc. Fora designada por este juízo audiência de justificação, tendo 

em vista que os autores na exordial não apresentam documentos e 

descrevem fatos aptos a lhes atribuir a posse liminarmente. Pelo contrário, 

às fls. 83 a própria parte autora confessa que discute a posse somente 

com base no domínio, solicitando a aplicação da súmula 487, do STF. 

Ocorre que na própria exordial a parte autora confessa que as Fazendas 

Paulistas Reunidas exercem efetiva posse sobre as áreas, conforme 

informa no terceiro parágrafo de fls. 07: “Ademais, a requerida além de 

esbulhar a posse dos requerentes, esta utilizando a área para plantio de 

soja.”. Deste modo, a discussão não se dá com base somente no domínio, 

sendo vedada ação possessória com base exclusiva no domínio, segundo 

remansosa jurisprudência. Em audiência de justificação foi afirmado que 

quem exercia a posse sobre a área era o senhor Antonio Vieira da Silva 

(pai dos autores), sendo que até o ano de 1990 residia no imóvel, tendo 

falecido no ano de 2009. Os informantes foram incontestes em afirmar que 

nunca estiveram na área após o falecimento do senhor Antonio, ou seja, a 

aproximadamente 8 (oito) anos não exercem nenhum tipo de posse sobre 

a área, estando este fato de forma inconteste nos autos. A ação discute 

posse velha, a mais de ano e dia, não havendo o preenchimento dos 

requisitos do art. 300, do CPC, em especial a possibilidade de perecimento 

do direito pela demora na prestação jurisdicional. Pelo contrário, há um 

verdadeiro periculum in mora inverso em relação as Fazendas Paulistas 

Reunidas, as quais, conforme exposto na exordial, plantam na área e 

podem ter prejuízo decorrentes da imissão da posse dos autores, que são 

pessoas com baixo poder aquisitivo para arcar com eventuais 

indenizações decorrentes de eventual imissão indevida na posse. Indefiro 

a liminar, sai a parte requerida intimada para apresentar contestação no 

prazo legal. Após, intime-se a parte requerente para impugnar a exordial. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84788 Nr: 1844-16.2015.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Agronegocios e Distribuidora de Insumos 

Agricolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A, Peninsula Internacional 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B, Murilo Castro de Melo - OAB:MT 11.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brazilio Bacellar Neto - 

OAB:PR 7.425, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390, 

RODRIGO SHIRAI - OAB:PR 25781, Sandra Khafif Dayan - OAB:SP 

131.646

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação da parte Autora, através 

de seus advogados, para retirar a carta precatória expedida, para sua 

devida distribuição.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86415 Nr: 2768-27.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mario Junqueira Filho, Aglaê Cavalca Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Kaczam, Zelinda Krajewski Kaczam, 

Paulo Kaczam, Sara Carriel Vianna Novelli Kaczan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Rodrigues - 

OAB:MT13.486, Ijair Vamerlatti - OAB:PR-14.928, João Otávio Pereira 

Marques - OAB:MT 9728, João Pedro Marques - OAB:3763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8347/MT, Adao Benedito da Silva - OAB:MT 8511, Daniel Luis 

Nascimento Moura - OAB:MT 16.604, Eliel Alves de Sousa - OAB:MT 

7.397, Osmar Pereira de Souza - OAB:MT 12.743, Rogério Teopilo 

da Cruz - OAB:OAB/MT 9.113-E, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 

21.017

 Vistos, etc.

Dá análise dos autos, constata-se que na decisão prolatada à fl. 737, 

restou deferido o pedido de levantamento dos valores dispostos nos autos 

da Ação de Consignação n. 1188-06.2008.811.0086 – Código n. 38233, 

em favor dos Exequentes José Mario Junqueira Filho e Aglâe Cavalca 

Junqueira.

Irresignado com a r. decisão proferida, os Executados Paulo Kaczam e 

Sara Cariel Vianna Novelli Kaczam interpuseram o Recurso de Agravo de 

Instrumento n. 1009476-38.2018.8.11.0000, quando, então, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso deferiu o efeito suspensivo à decisão 

vergastada com a determinação de suspensão dos efeitos da decisão 

atacada, vide decisão à fl. 768.

Por assim sendo, fica suspensa a expedição do alvará para levantamento 

de valores, bem como os atos executórios.

Outrossim, considerando que o julgamento do citado agravo influencia no 

andamento do presente feito e da Ação de Consignação n. 

1188-06.2008.811.0086 – Código n. 38233, determino a suspensão destas 

até o julgamento do recurso em questão.

De mais a mais, a teor do art. 1.018, § 1°, do Código de Processo Civil, 

mantenho a decisão agravada pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 38233 Nr: 1188-06.2008.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudir Kaczam, Zelinda Krajewski Kaczam

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Junqueira Filho, Aglaê Cavalca 

Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8347/MT, 

Alvaro da Cunha Neto - OAB:MT 12069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Otávio Pereira 

Marques - OAB:MT 9728, João Pedro Marques - OAB:3763/MT

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento a decisão proferida nos autos da Ação de 

Cumprimento Provisório de Sentença n. 2768-27.2015.811.0086 – Código 

n. 86415, apenso.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52641 Nr: 183-07.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASP, AP, AP, FASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdNM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, 

Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos, etc.

De proêmio, intime-se o Município de Nova Mutum/MT acerca da proposta 

de honorários periciais constantes nos autos às fls. 1018/1019, no prazo 

legal.

Ademais, manifeste-se a parte Requerida acerca do processo de 

aquisição de prótese, conforme menciona às fls. 990/1002, o qual data do 

ano de 2017.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000403-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUM AGRO PECUARIA SA (AUTOR(A))

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DELMAR THEVES (RÉU)

HELENA SOUZA THEVES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e , considerando a petição de Id: 

14862689, impulsiono o processo com a finalidade de intimar a parte 

autora, na pessoa de seu procurador, para que retire a Carta Precatória 

expedida para respectiva distribuição e comprovação nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47611 Nr: 3035-72.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 78/79, 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 Luiz Carlos da Silva.

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, 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.

Sendo inexitosas as diligências citadas acima, retornem os autos 

conclusos para análise do pedido de expedição de oficio à Delegacia da 

Receita Federal.

Processe o presente em segredo de justiça.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48786 Nr: 4177-14.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesio Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Santa Rita do Trivelato - MT - OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online de fls. 68/69. Assim, na forma 

estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ 
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determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo apurado, 

tomando por base o CPF/CNPJ do executado Genesio Miranda.

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 negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado 

via sistema RENAJUD.

Sendo inexitosas as diligências citadas acima, intime-se o exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o 

que lhe for de direito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76713 Nr: 4957-46.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandir Matschinske, Ilson Matschinske 

(Espólio), Margrit Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fl. 67. 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 dos executados Vandir Matschinske, 

Margrit Matschinske e o Espólio de Ilson Matschinske.

 Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intimem-se os executados 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73682 Nr: 2200-79.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidamar de Oliveira Ribas, Alessandra Santana 

Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dos executados Cidamar de Oliveira e 

Alessandra Santana Matos.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53265 Nr: 775-51.2012.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Ademir Sandri, Leci de Fátima Bertoldo Sandri, 

Elisa Marlene Bertoldo Luccini, Jorge Luccini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cargill Agrícola S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Prandine Moleiro - 

OAB:14911-B/MT, Ronaldo Cesário da Silva - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Magno dos Reis 

Moreira - OAB:5767/MT, Judson Gomes da Silva Bastos - OAB:MT 

8857, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 (...) Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes 

embargos à execução e JULGO EXTINTO O FEITO com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c artigo 920, ambos do Código 

de Processo Civil e, deixo de modificar ou rever qualquer cláusula 

contratual referentes ao contrato de cédula de produto rural n°. 

2330101064 celebrado entre as partes, o qual é objeto da execução em 

apenso. Em virtude de sua sucumbência, condeno a parte embargante ao 

pagamento das custas processuais, assim como ao pagamento dos 

honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor 

atualizado da execução, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de 

Processo Civil. Traslade-se cópia desta decisão para aos autos da 

execução em apenso, sob o n°. 28-82.2004.811.0086, código 28191. 

Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97156 Nr: 4554-72.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Ferreira da Silva Frigorifico, Jailson 

Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fl. 27. 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 Jailson Ferreira da Silva 

Frigorifico.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48786 Nr: 4177-14.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesio Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Santa Rita do Trivelato - MT - OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE 

SANTA RITA DO TRIVELATO em face de GENESIO MIRANDA, ambos 

qualificados nos autos.

Às fls. 68/69, a parte requerente informou o desinteresse no 

prosseguimento do feito em relação às CDA’s nº 11/2008, 112/2008, 

460/2009, 461/2009, 462/2009, 463/2009, 464/2009, 465/2009, 466/2009, 

467/2009, 468/2009, 469/2009, 470/2009, 471/2009, 472/2009, 473/2009, 

474/2009, 475/2009, 476/2009, 477/2009, 478/2009, 479/2009, 480/2009, 

481/2009, 482/2009 e 483/2009, em virtude do cancelamento destas, 

motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito em relação as citadas 

CDA’s.
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Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fls. 68/69), é de rigor a 

extinção do feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do 

executado, ao passo que não citado no feito.

Ademais, o artigo 26 da Lei nº 6.830/80 preceitua que se antes da decisão 

em primeira instância, a inscrição em dívida ativa for a qualquer título 

cancelada, a execução será extinta sem qualquer ônus às partes.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 68/69 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO em relação às CDA’s nº 11/2008, 112/2008, 460/2009, 461/2009, 

462/2009, 463/2009, 464/2009, 465/2009, 466/2009, 467/2009, 468/2009, 

469/2009, 470/2009, 471/2009, 472/2009, 473/2009, 474/2009, 475/2009, 

476/2009, 477/2009, 478/2009, 479/2009, 480/2009, 481/2009, 482/2009 e 

483/2009, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil 

c/c artigo 26 da Lei nº 6.830/80.

Outrossim, determino o prosseguimento em relação às demais CDA’s.

 Às providências necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28191 Nr: 28-82.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargill Agrícola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Ademir Sandri, Leci de Fátima 

Bertoldo Sandri, Jorge Luccini, Elisa Marlene Bertoldo Luccini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Magno dos Reis 

Moreira - OAB:5767/MT, Judson Gomes da Silva Bastos - OAB:MT 

8857, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por isso, INDEFIRO o pedido para intimação dos executados para 

indicar bens a penhora, sob pena de cominação de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça. Ademais, considerando que a última 

tentativa de penhora online de ativos financeiros dos executados foi 

realizada em 25/07/2014, há cerca de quatro anos, tenho por bem em 

DEFERIR nova tentativa de bloqueio. Assim, na forma estabelecida pelo art. 

854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ, determino o bloqueio on-line 

até o limite de R$ 42.907,02 (quarenta e dois mil, novecentos e sete reais e 

dois centavos), indicado pelo cálculo de fls. 171, tomando por base o 

CPF/CNPJ dos executados VALDECIR ADEMIR SANDRI (CPF 

218.275.240-49), LECI DE FÁTIMA BERTOLDO SANDRI (CPF 

273.570.070-49), JORGE LUCCINI (CPF 213.493.719-04) e ELISA 

MARLENE BERTOLDO LUCCINI (CPF 207.506.410-53). Os autos 

permanecerão conclusos para que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Caso a tentativa de 

bloqueio apresente resultado positivo, intimem-se o executado para em 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, conforme disposição do artigo 854, 

§ 3°, bem como, oficie-se à Conta Única para vinculação dos valores. 

Caso seja negativo, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito, também no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94754 Nr: 2903-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZZE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA ME, GISLAINE LACHMANN ANDREJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 Vistos.

Cumpra-se a decisão proferida nos autos de agravo de instrumento de nº 

1004864-57.2018.811.0000, carreada às fls. 126/131. Assim, na forma 

estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ 

determino que seja realizado bloqueio on-line até o limite do débito 

exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ das executadas 

Realizze Industria e Comércio de Móveis LTDA ME e Gislaine Lachmann 

Andrejewski.

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54969 Nr: 2446-12.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Falcon Consultoria Gerencial Serviços e Vigil, 

Christian Zairo Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fl. 70. 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 dos executados FALCON CONSULTORIA 

GERENCIAL SERVIÇOS E VIGILANCIA LTDA –ME e CHRISTIAN ZAIRO 

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.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82077 Nr: 163-11.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Investlar Empreendimentos Imobiliários LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Jose Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539, João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fl. 77. 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 MARIA JOSÉ MENDES DA 

SILVA.

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.

 DEFIRO a inclusão do nome da executada nos cadastros de 

inadimplentes, através do Sistema SERASAJUD, vez que tal possibilidade 

encontra resguardo no artigo 782, § 3°, do CPC, bem como tal providência 

não está em conflito com direitos fundamentais dos executados.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 78007 Nr: 1453-95.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeildo Henrique de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fl. 69. 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 da executada Valdeildo Henrique de 

Oliveira.

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.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102286 Nr: 1633-09.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRS-M, DRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOdS&CL, JOdS, PMdSRdT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:MT 14916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, DEFIRO o pedido de penhora online de fls. 128/129, nas 

contas bancárias da pessoa física JOSE OSVALDO DA SILVA. 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 crédito exequendo, tomando por 

base o CPF/CNPJ do executado JOSÉ OSVALDO DA SILVA. Os autos 

permanecerão conclusos para que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Caso a tentativa de 

bloqueio apresente resultado positivo, intime-se o executado para em 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, conforme disposição do artigo 854, 

§ 3°, bem como, oficie-se à Conta Única para vinculação dos valores. 

Caso seja negativo, intime-se a exequente para requerer o que entender 

de direito, também no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100421 Nr: 443-11.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDICEIA APARECIDA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fl. 49. 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 da executada VALDICÉIA APARECIDA 

SILVA SANTOS.

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.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80886 Nr: 3941-23.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crisley Sorde Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tonello Materiais de Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Cicero Augusto Milan - OAB:MT 16.703-O, Sandro Lanzarini 

- OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Indefiro o requerimento de juízo de retratação formulado no recurso de 

apelação de fls. 181/195, formulado com base no artigo 485, § 7º, do 

Código de Processo Civil, uma vez que o citado artigo refere-se à 

sentenças proferidas sem o julgamento do mérito, não se aplicando ao 

caso concreto, notadamente porque a sentença foi proferida com 

julgamento do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Assim, considerando que a parte contrária já apresentou contrarrazões 

ao recurso de apelação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83932 Nr: 1352-24.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Cardoso Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wanessa Correia Franchini 

Vieira - OAB:MT 10.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o perito nomeado para que designe nova data para realização da 

perícia, uma vez que a requerente não havia sido intimada da data 

anteriormente designada.

 Com a designação de nova, intime-se a parte requerente para 

comparecer à perícia designada.

 No mais, cumpra-se integralmente o determinado às fls. 63/64.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89703 Nr: 4836-47.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentil Karnoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - 

OAB:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA apresentado por 

GENTIL KARNOSKI em face de MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT e ESTADO 

DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos.

 À fl. 205, recebido o cumprimento provisório de sentença.

 À fl. 211, intimação do Município de Nova Mutum acerca do cumprimento 

de sentença.

 Às fls. 213/133, o executado Município de Nova Mutum apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, que não 

é sua a responsabilidade em fornecer o medicamento.

 À fl. 234, o exequente pugnou pela penhora de valores para compra do 
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medicamento, uma vez que este não está sendo fornecido pelos 

executados.

 À fl. 248, intimação do executado Estado de Mato Grosso acerca do 

cumprimento de sentença.

 Às fls. 249/250, indeferido o pedido de efeito suspensivo, bem como 

deferida a penhora online de R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais) via 

sistema Bacenjud.

Os valores penhorados foram liberados em favor do exequente, tendo 

este comprovado a aquisição dos medicamentos às fls. 272/273.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato.

 Decido.

 Em relação à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada às 

fls. 213/233, tenho que as questões já foram alegadas no processo de 

conhecimento, de modo que eventual irresignação da parte executada 

deveria ter sido manifestada na seara recursal cabível.

 Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada 

às fls. 213/233.

Ante os documentos apresentados pelo exequente às fls. 272/273, dou 

por prestadas as contas referente à aquisição dos medicamentos com os 

valores penhorados dos executados às fls. 251/254.

Outrossim, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, verifico que está 

pendente de julgamento o recurso interposto nos autos originários de nº 

75-70.2015.811.0086 – Código 81928.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43253 Nr: 2650-61.2009.811.0086

 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: Fazenda Canta Galo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Saldanha Handell - 

OAB:MT 13.383, Leonardo da Silva Cruz - OAB:6660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74798 Nr: 3335-29.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISO, SMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96891 Nr: 4390-10.2016.811.0086

 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: Rafael Veríssimo Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Carusi Silveira, Marcelo Carusi Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O, Rafael Verissimo Araujo - OAB:GO 35.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o 

recolhimento das custas para distribuição da Carta Precatória expedida 

nos autos e/ou sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83470 Nr: 1095-96.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Tereza Kochenberger Hattge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rogerio Kogler, Dirceu Ogliari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 Vistos.

Mantenho a decisão agravada de fl. 109/110, por seus próprios 

fundamentos.

No mais, intime-se a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação à contestação de fls. 120/148.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114377 Nr: 952-05.2018.811.0086

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Vistos.

Ante a interposição de recurso de apelação pelo adolescente ALFREDO 

HENRIQUE STOFFEL CASAGRANDE, mantenho a sentença proferida às 

fls. 311/321, considerando que se encontra fartamente fundamentada.

Outrossim, tendo em vista que o Ministério Público já apresentou suas 

contrarrazões recursais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso para apreciação do recurso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76055 Nr: 4631-86.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda - EPP, 

Jaber Felipe de Quadros Silva, Fernanda Benar Bertao Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Vanin - OAB:MT 10.026, 

Gustavo Tomazeti Carrara - OAB:MT 5967, Vanessa Tomazeti 

Carrara de Figueiredo - OAB:MT/4.653

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fl. 73. 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 dos executados POSTO 29 COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA – EPP, JABER FELIPE DE QUADROS SILVA e 

FERNANDA BENAR BERTAO SILVA.

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 
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prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87143 Nr: 3185-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Gustavo Fernandes - 

OAB:14916 B

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fl. 95. 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 da executada SANDRA LOPES DOS 

SANTOS.

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.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80338 Nr: 3495-20.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fl. 85. 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 da executada SANDRA LOPES DOS 

SANTOS.

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.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107432 Nr: 4675-66.2017.811.0086

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ândria Mara Perin, Taciana Mastella, Nelse Teresinha Di 

Domenico, Rafael Perin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, Carlos Nataniel 

Wanzeller, Carlos Roberto Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, analisando todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente 

liquidação e DECLARO LÍQUIDA A SENTENÇA para fixar o quantum a ser 

pago pelos requeridos aos autores nas seguintes quantias: ÂNDRIA 

MARIA PERIN: investiu R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais) 

em 01/03/2013; R$ 2.878,50 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e 

cinquenta centavos) em 24/04/2013, R$2.850,00 (dois mil, oitocentos e 

cinquenta reais) em 30/04/2013 e R$ 3.078,00 (três mil e setenta e oito 

reais), em 18/06/2013 (comprovantes de fls. 242/262) e recebeu R$ 

4.017,56 (quatro mil e dezessete reais e cinquenta e seis centavos). Logo, 

deverá receber R$ 7.638,94 (sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e 

noventa e quatro centavos). RAFAEL PERIN: investiu R$ 2.850,00 (dois mil, 

oitocentos e cinquenta reais) em 05/03/2013 (comprovantes em às fls. 

265/268 e recebeu R$ 1.190 (um mil, cento e noventa reais de bônus). 

Assim, deverá receber R$ 1.660,00 (um mil, seiscentos e sessenta reais). 

TACIANA MASTELLA: investiu R$ 3.063,75 (três mil e sessenta e três 

reais e setenta e cinto centavos) em 13/06/2013 (comprovantes às fls. 

233/235, sendo que nada recebeu de bônus; NELSE TERESINHA DI 

DOMÊNICO: investiu R$ 2.821,50 (dois mil, oitocentos e vinte e um reais e 

cinquenta centavos) em 18/04/2013 (comprovantes às fls. 237/240) e 

recebeu R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) de bônus. Portanto, deverá 

receber R$ 2.001,50 (dois mil e um reais e cinquenta centavos) (...)Desta 

feita, devidamente apurado o valor a ser restituído nesta decisão, deverá 

ser suspenso até que haja definição sobre o quadro fático exposto acima. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54805 Nr: 2284-17.2012.811.0086

 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: LdSdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante a desnecessidade de envio nos autos da certidão de casamento 

devidamente averbada com o divórcio, tratando-se de diligencia da parte 

junto ao Cartório de Registro Civil para retirada desta, arquivem-se os 

autos, com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108677 Nr: 5317-39.2017.811.0086

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Andre Neumann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA. – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76942 Nr: 530-69.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Antigo Banco Itau S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Eloiza Cristina Castelan, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 85, uma vez que se trata de processo de 

conhecimento, bem como que o artigo 921, inciso III, do Código de 

Processo Civil é somente aplicável à execuções.

 Assim, 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, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78385 Nr: 1754-42.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saulo de Tarso Garcia Nunes, Saulo de Tarso 

Garcia Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 122, uma vez que apesar de devidamente 

intimado da penhora realizada, o executado deixou transcorrer in albis o 

prazo para impugnação, conforme certidão de fl. 128.

Assim, providencie a Sra. Gestora Judiciária os atos necessários para o 

levantamento dos valores penhorados à fl. 110/111 em favor do 

exequente.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70696 Nr: 3194-44.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chemin Manfio & Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o pedido de suspensão formulado à fl. 93vº, uma vez que o feito 

já permaneceu suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no artigo 

40, caput, da Lei nº 6.830/80. Assim, DETERMINO o arquivamento do feito, 

com fundamento no artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73546 Nr: 2064-82.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C A Engenharia e Serviços designer Ltda, Cesar Luiz 

Sari Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

A sentença de fls. 49/51 foi publicada no DJE no dia 26/07/2018, 

iniciando-se a contagem do prazo no próximo dia útil subsequente, qual 

seja, 27/07/2018.

Assim, considerando que os autos se encontravam em carga desde o dia 

25/07/2018 até 30/08/2018 com o Estado de Mato Grosso, restituo o prazo 

para o autor recorrer da sentença de fls. 26/07/2018, iniciando a 

contagem do prazo da publicação da presente decisão.

 Após a manifestação, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53264 Nr: 774-66.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGL Comercio de Equipamentos Agropecuari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o pedido de arresto "online" por meio do sistema Bacenjud (fl. 

110), uma vez que este somente é possível se demonstrado pelo 

exequente que esgotou todos os meios de localização das executadas, o 

que não restou configurado.

Nesse sentido segue o seguinte julgado:

"Execução. Arresto on line. Esgotamento dos meios existentes.

1 - Arresto on line por meio do sistema Bacenjud é cabível caso 

demonstrado que ineficazes todos os esforços no sentido de localizar a 

agravada.

2- Esgotados os meios que dispõe o exequente para localizar o endereço 

ou os bens passíveis de penhora, cabível o arresto on line.

3 - Agravo provido.Processo". ( AGI 201500200665, Relator(a): JAIR 

SOAES, Julgamento: 29/02015, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, 

Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2015 . Pág270).”

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da executada ou comprovar por meio de juntada 

de documentos nos autos que tentou localizar o endereço, sob pena de 

extinção.

Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 13875 Nr: 2-55.2002.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DM, EFRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ, RPB, RAdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Antonio Franciscato Sanches - OAB:MT 2321-B, 

Rodrigo Antônio Fritche Sanches - OAB:10.241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Edivane Teixeira Dario - OAB:MT 18423/O, Gerson dos 

Santos Canton - OAB:74116/SP, LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:PR 14352, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 

7170-B

 Vistos.

Mantenho a decisão agravada de fl. 645/646, por seus próprios 

fundamentos.

Ante a concessão da tutela recursal no agravo de instrumento, 

mantenham-se os documentos no feito até a apreciação do mérito daquele 

recurso.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104751 Nr: 3135-80.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTILDES MARCOLINA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:MT 15.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 
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prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76726 Nr: 335-84.2014.811.0086

 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): Anacleto Bachi Neto, Mariete Maria Rocha 

Bachi, Ademar Bachi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .”In casu, tenho que o pleito do executado merece ser parcialmente 

deferido, visto que dos documentos que junta aos autos somente 

comprovam que a importância de R$ 663,00 (seiscentos e sessenta e 

três) reais são originários do pagamento do beneficio previdenciário que 

recebe, proveniente do mês de janeiro. Não juntou aos autos outros 

documentos hábeis a comprovar que o valor remanescente de R$ 

1.309,88 (um mil, trezentos e nove reais e oitenta e oito centavos) também 

é originário do recebimento do beneficio previdenciário. Assim, reconheço 

a impenhorabilidade da importância de R$ 663,00 (seiscentos e sessenta e 

três reais) penhorados da conta do executado Ademar Bachi, com fulcro 

no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e, por consequência, 

determino a liberação dos citados valores em favor deste. Em relação ao 

saldo remanescente de R$ 1.309,88 (um mil, trezentos e nove reais e 

oitenta e oito centavos), tenho que não restou demonstrado que são 

provenientes do recebimento do beneficio previdenciário, ocasião em que 

determino a liberação em favor do exequente. No que tange ao montante 

de R$ 1.713,06 (um mil, setecentos e treze reais e seis centavos) 

penhorados das contas da executada Marinete Maria Rocha Bachi, 

verifico que esta ainda não foi intimada da penhora realizada. Desse 

modo, intime-se a executada Marinete Maria Rocha Bachi sobre a penhora 

realizada, bem como para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e retornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108968 Nr: 5449-96.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza Ternes Buratti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE), Carlos 

Roberto Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - 

OAB:MT 22.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 29372 Nr: 2010-97.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denofa do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Martins de Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840-B/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos.

Certifique-se a secretaria acerca da intimação do executado do 

cumprimento de sentença recebido às fls. 50/51.

Caso não tenha sido intimado, ante o lapso temporal, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o endereço 

atualizado deste, a fim de que possa ser intimado por meio de carta com 

aviso de recebimento, conforme disposto no artigo 513, § 4º, do Código de 

Processo Civil.

 Caso tenha sido intimado, retornem os autos conclusos para apreciação 

do petitório de fls. 84/85.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77597 Nr: 1119-61.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Guiotto Vizoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Considerando que se encerraram os motivos da suspeição, com o 

encerramento do estágio da Sra. Ana Paula Vizoli, REVOGO minha 

suspeição no feito.

Comunique-se à Corregedoria Geral de Justiça.

 No mais, tendo em vista que decorreu o prazo concedido de 30 (trinta) 

dias para a requerente indicar o endereço atualizado da testemunha 

Marinês Uhde, declaro a desistência da oitiva da citada testemunha pela 

parte autora, com fulcro no artigo 455, § 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, DOU POR ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL e, por 

consequência, determino a intimação das partes para, no prazo sucessivo 

de 10 (dez) dias, apresentarem razões finais, na forma de memoriais, 

devendo a secretaria primar pela juntada simultânea destes.

 Em seguida, retornem os autos conclusos para prolação de sentença.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 1786-52.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdCIdS, MHIdS(, MdCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 82 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme requerido pela parte 

exequente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27583 Nr: 580-13.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandra Dal Molin, Sergio Luiz Dal Molin., 

Marlene Ernesta Dal Molin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Felipe Evaristo dos Santos Galea - OAB:OAB/SP 

220.280, José Carlos Dias Neto - OAB:8.412-A, Paulo Almeida Vilela 

- OAB:9538, Raquel Mansanaro - OAB:SP 271.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Cristiane Heck 

Lazarini Faxo - OAB:59.455/RS, Nevio Manfio - OAB:4.390-A/MT, 

Tiane Vizotto - OAB:MT 12.679-B

 Vistos.
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Ante a concessão do efeito suspensivo concedido no Recurso Especial 

nº 1736465/2018, suspenda-se o feito até o julgamento final do citado 

recurso.

 Sobrevindo aos autos a decisão final do Recurso Especial nº 

1736465/2018, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena 

de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46041 Nr: 1460-29.2010.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cezar Borges da Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo (ML 

GOMES) - OAB:MT 8794-B, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO S/A 

em face de JULIO CEZAR BORGES DA SILVA, todos qualificados nos 

autos.

A parte requerente embora devidamente intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 64.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41229 Nr: 644-81.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilário Izé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:MT 7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 110, uma vez que o exequente alega 

eventual fraude à execução com a alienação de imóveis por parte do 

executado à terceiro e, portanto, sendo ônus do exequente demonstrá-la 

nos autos.

 Assim, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104757 Nr: 3140-05.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:MT 15.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 29, uma vez que a audiência de conciliação 

somente não será realizada se houver manifestação expressa de ambas 

as partes no desinteresse na realização desta, a teor do disposto no 

artigo 334, § 4º, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Oportuno registrar que a ausência injustificada do autor ou do réu na 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo punida com multa, em observância ao § 8º do citado artigo.

 Assim, mantenho a audiência anteriormente designada.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34690 Nr: 999-62.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A Engenharia e Serviços designer Ltda, 

Angela Maria Tomazzoni, Cesar Luiz Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:Proc. Est.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 59/60 e, por consequência, determino a suspensão 

do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme requerido 

pela parte exequente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41541 Nr: 904-61.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concrelucas Concretos Usinados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Sanches Calvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94264 Nr: 2584-37.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosedanea Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 38581 Nr: 1607-26.2008.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Almeida Filho, Edmilse Maria de 

Mattos Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público de Nova 
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Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Magalhães Gonçalves - 

OAB:OAB/SC 8271, Mizael de Souza - OAB:MT 16.842, Orlando 

Gonçalves - OAB:6.017

 Vistos.De proêmio, considerando que o requerido João Batista de Almeida 

Filho foi devidamente citado, conforme certidão de fl. 1117, tendo deixado 

transcorrer o prazo in albis para apresentação de contestação, conforme 

certidão de fl. 1130, motivo pelo qual DECRETO SUA REVELIA, em 

observância ao disposto no artigo 344, do Código de Processo Civil. 

Entretanto, considerando que há pluralidade de réus no feito, tendo a 

requerida Edmilse apresentado contestação no feito às fls. 1118/1127, 

entendo que a revelia terá apenas efeito processual, ante o disposto no 

artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como consigno que 

os prazos para o réu revel fluirão da data da publicação dos atos 

decisórios no órgão oficial, conforme dispõe o artigo 346 do Código de 

Processo Civil.No que tange à preliminar de inadequação da via eleita, esta 

já foi apreciada às fls. 945/948, motivo pelo qual deixo de aprecia-la 

novamente, de modo que eventual irresignação da requerida deveria ter 

sido manifestada no momento oportuno para tanto. Em relação à preliminar 

de incompetência do juízo, tenho que também deve ser afastada, uma vez 

que os atos de improbidade administrativa teriam ocorrido dentro do 1º 

Serviço Notarial de Nova Mutum/MT, com a participação da notaria de Alto 

Paraguai/MT e, portanto, este juízo é competente para processar e julgar o 

feito, posto que os atos de improbidade foram praticados nesta 

Comarca.Assim, AFASTO a preliminar de incompetência do juízo e DOU O 

FEITO POR SANEADO.Fixo como pontos controvertidos a comprovação 

dos atos de improbidade praticados pelos requeridos. Em observância aos 

princípios da economia processual e da razoável duração dos processos, 

digam as partes, no prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 

3º, do Código de Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, 

sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião 

em que o processo deverá retornar concluso ao gabinete para 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o 

caso.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52613 Nr: 3468-42.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinda Jane Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria de Siqueira - 

OAB:MT 18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002242-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

ONILDA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE FRANCIELLE BAPTISTA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Expeça-se ofício ao 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT, para emissão de parecer técnico, no 

prazo de 48 (quarenta e oito horas). Após, conclusos para análise do 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

20 de setembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-03.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

EDILSON ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000617-03.2017.8.11.0086. REQUERENTE: EDILSON ANTONIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Remeta-se o feito ao 

arquivo. Cumpra-se. CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

4 IRMAOS AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000327-51.2018.8.11.0086. REQUERENTE: CELSO DA SILVA 

REQUERIDO: 4 IRMAOS AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - ME Vistos, 

etc. Cumprida a deprecata, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-50.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSNEY ROQUE VIDAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST LAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: INVEST LAR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Dados do Processo: 

Processo: 8010347-50.2016.8.11.0086 Valor causa: $7,000.00 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/03/2019 Hora: 

15:00 REQUERENTE: JOSNEY ROQUE VIDAL REQUERIDO: INVEST LAR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Nome: INVEST LAR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Endereço: Rua DOS 

CEDROS, 170 W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Advogado do(a) REQUERIDO: CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA 

MUCHAGATA - PR74539 Senhor(a): REQUERIDO: INVEST LAR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 
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jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 20 de setembro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - 

MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA 

MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-43.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

LUCIA APARECIDA DA SILVA 99670607191 (REQUERENTE)

LUCIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA (ADVOGADO(A))

AMA CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL LTDA 

(REQUERIDO)

FERNANDA BASSANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SANDRO ARTUR BELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo: 

8010104-43.2015.8.11.0086. REQUERENTE: LUCIA APARECIDA DA SILVA 

99670607191, LUCIA APARECIDA DA SILVA, JOAO CARNEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: AMA CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

LTDA, FERNANDA BASSANI Vistos, etc. Conheço dos embargos de 

declaração porque tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto sob id n. 12051701 por Fernanda Bassani e Ama 

Centro Médico de Diagnóstico Laboratorial Ltda, ora Embargantes, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 11770301 padeceria de vício de 

omissão/contradição. Infere-se que as embargantes, por discordarem da 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção das Embargantes é a reapreciação da matéria, contudo não 

cabem embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, não acolho os embargos 

declaratórios mantendo a sentença de id. n. 11770301 tal como proferida. 

Homologada, intimem-se as partes por de seus patronos. Cassio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-50.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAXIMIANO DA SILVA GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001170-50.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MAXIMIANO DA SILVA GUEDES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-28.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO CLAYTON DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001165-28.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALDO CLAYTON DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 
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d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-43.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TEREZA APARECIDA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001164-43.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: TEREZA APARECIDA DE ALCANTARA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. A Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação quando da distribuição 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-73.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

WELLISON FREITAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001162-73.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: WELLISON FREITAS DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELINES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

POLLIANNA MESQUITA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001159-21.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELINES PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de setembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115079 Nr: 1380-84.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Gabriel Martinez Basilio, Rogerio 

Andrade Gonçalves, Wenedy Francisco Cardoso Nunes, Robson Fonseca 

dos Santos, Marcio Xavier das Chagas Borges, Douglas Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - OAB:MT 

8.443, Felipe Carlos Almeida - OAB:MT 19.847, Marcelo Machado de 

Oliveira - OAB:MT 11.048, Ramão Wilson Junior - OAB:11702, 

Wanessa Morais Santos - OAB:MT 19.453

 Considerando os documentos encaminhados pelo delegado de polícia 

federal, juntados às fls. 563/590, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, e após, às 

Defesas dos acusados para o mesmo fim, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

Às providências.

Cumpra-se. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115079 Nr: 1380-84.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Gabriel Martinez Basilio, Rogerio 

Andrade Gonçalves, Wenedy Francisco Cardoso Nunes, Robson Fonseca 

dos Santos, Marcio Xavier das Chagas Borges, Douglas Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - OAB:MT 

8.443, Felipe Carlos Almeida - OAB:MT 19.847, Marcelo Machado de 

Oliveira - OAB:MT 11.048, Ramão Wilson Junior - OAB:11702, 

Wanessa Morais Santos - OAB:MT 19.453

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos às partes, 

para manifestar sobre a Carta Precatória devolvida e acostada às fls. 

592/605, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121207 Nr: 4223-22.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para tomar vistas dos autos, no prazo 

legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121207 Nr: 4223-22.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 (...) Posto isto, DEFIRO o pedido de medida cautelar de produção 

antecipada de provas formulado pelo Ministério Público, designando o dia 

01 de outubro de 2018, às 11h00min, para a oitiva da vítima.

Cite-se o requerido, consignando-se no mandado citatório que por ocasião 

do cumprimento, o Oficial de Justiça deverá indagá-lo se este possui 

recursos para contratar defensor particular, ou, ainda, se necessita da 

nomeação de Defensor Público, devendo o meirinho certificar o que lhe for 

informado.

Intime-se o Requerido, para comparecer ao ato, devendo fazê-lo 

devidamente acompanhado por advogado, caso o tenha constituído. 

Salientando-se que, caso compareça desacompanhado de defesa 

técnica, será assistido durante o ato, pela Defensoria Pública.

 Intimem-se, fazendo constar que no mandado de intimação da vítima, que 

ela deverá comparecer com 30 minutos de antecedência do horário 

marcado para audiência.

Para o referido ato, intime-se também, a psicóloga do juízo Alessandra 

Cristina Salesse, a qual deverá conduzir a entrevista com a vítima.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 74657 Nr: 3187-18.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdO(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o réu fora devidamente citado (fl. 

67-v) e a resposta à acusação colacionada aos autos não traz elementos 

capazes de modificar, por ora, o entendimento esposado quando do 

recebimento da denúncia.

Não há demonstração de causas concretas que deem azo à absolvição 

sumária do acusado, nos termos do artigo 397 do CPP, eis que não se 

pode vislumbrar a ocorrência manifesta de excludente de ilicitude, 

excludente de culpabilidade, que o fato não constitui crime ou que esteja 

extinta a punibilidade do agente.

Os fatos narrados podem constituir crime, sem evidências cabais de que 

não o seria, o que apenas poderá ser confirmado no desenrolar da 

instrução criminal.

 Assim, designo o dia 26/10/2017 às 15h30min., para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para 

comparecerem ao ato, bem como o réu, a Defensoria Pública e o Ministério 

Público da data aprazada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67114 Nr: 2140-03.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, resolvendo o mérito, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial, para 

condenar o demandado a pagar ao requerente os valores relativos ao 

FGTS, devidamente corrigidos monetariamente nos termos da Lei nº 

6.899/81, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora, bem 

como para compelir o requerido a efetuar o depósito da contribuição 

previdenciária descontada do autor. Em consequência, julgo 

improcedentes os pedidos do autor no que tange ao reconhecimento do 

vínculo empregatício e ao pagamento das verbas trabalhistas, à exceção 

do FGTS. Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao 

pagamento das custas processuais “pro rata” e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devido aos 

patronos “ex-adversos”, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Saliente-se 

que o requerido é isento do recolhimento de sua parcela de custas (art. 

3º, I da Lei nº 7.603/01). Em relação ao autor, suspendo a exigibilidade das 

custas e honorários, nos termos do art. 98, §3° do CPC, por ser 

beneficiário da gratuidade judiciária. Sentença sujeita a reexame 

necessário nos termos do art. 496 do CPC, por se tratar de sentença 

ilíquida. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao e. TJMT 

para o reexame necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87726 Nr: 1241-97.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARTINS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

A defesa técnica do réu requereu a revogação das medidas cautelares 

diversas da prisão impostas pelo juízo por ocasião da revogação de sua 

prisão preventiva à ref. 44 (ref. 91).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou contrariamente ao 

pedido e, ainda, requereu a decretação da prisão preventiva do acusado, 

com fundamento na garantia da ordem pública, asseverando ter o réu 

cometido novo crime em data recente, conforme inquérito policial código 

102794.

Verifico ter sido revogada a prisão preventiva do acusado em 07.04.2017, 

com parecer favorável do Ministério Público, sendo-lhe aplicadas as 

seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento bimestral no Fórum 

desta Comarca, para justificar suas atividades; 2) proibição de 

ausentar-se desta Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem 

autorização judicial (ref. 44).

Compulsados os autos, percebo estar o réu cumprindo as determinações 

que lhe foram impostas.

Em relação à alegação de o réu ter praticado novo delito, verifico do 

inquérito policial código 102794 não ter sido decretada a prisão preventiva 

naqueles autos. O processo encontra-se em carga com o Ministério 

Público para o oferecimento de denúncia desde 23.05.2018.

Portanto, não vislumbro necessidade de segregação cautelar do acusado 

no presente feito, de modo que INDEFIRO o pedido de decretação de 

prisão preventiva, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do 

CPP.

De igual modo indefiro o pedido de revogação das medidas cautelares 

pugnadas pela defesa técnica do réu, pois para o encerramento da 

instrução processual, aguardava-se apenas a juntada dos laudos periciais 

do aparelho celular e da substância apreendida, o que foi providenciado 

às refs. 63 e 85.

Assim, declaro encerrada a instrução processual e determino a intimação 

das partes para apresentação de alegações finais no prazo sucessivo de 

dez dias, a começar pelo Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62692 Nr: 1333-17.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVERCINO RODRIGUES DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl.147, contado a partir da data do protocolo do 

petitório.

Decorrido, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito nos 

termos do art. 40 LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37273 Nr: 832-34.2011.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fls. 454/486: Indefiro o pedido de remessa dos autos ao Contador Judicial, 

posto inexistir nesta Comarca servidor ocupante de referido cargo.

Intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar a juntada 

do calculo solicitado.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3566 Nr: 23-84.1987.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:6799-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito em 

10 (dez) dias, sob pena de suspensão (art. 40 LEF).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66074 Nr: 1301-75.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IÊDA BATISTA DE SOUZA MARCA, IRACI PAZ DA 

SILVA LIRA, JANETE DE OLIVEIRA AMORIM DA SILVA, LUCÍLIO SOARES 

DA SILVA, JAIR PEREIRA DE ARAUJO, JOSE RODRIGUES DA SILVA, 

NEUZA ROCHA MEDRADO PAIXÃO, MARIA LUIZA ARAÚJO, MARLENE DE 

LOURDES GONÇALVES, NATALINO HENRIQUE DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença contra o Município de Nova 

xavantina-MT

Portanto, anote-se na capa dos autos e no Sistema Apolo que se trata de 

feito executivo.

No mais, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC.

Assim, intime-se o Executado, pessoalmente, 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, conforme expõe o art. 535 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62111 Nr: 638-63.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO DE JESUS PEDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 83, a contar da data do protocolo da petição.

Decorrido o prazo, intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias indicar 

bens passiveis de penhora, sob pena de suspensão (art. 921 do CPC).

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100735 Nr: 877-91.2018.811.0012

 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): JAYME PAZETTO, APARECIDA MENEZES 

PAZETTO, VANUSA CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO, SANTA CLARA 

ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA, ROBISON APARECIDO PAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por ora, indefiro o pedido de arresto, considerando que a lide não se 

encontra devidamente triangularizada.

Destarte, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar endereço atual e correto dos executados, sob pena de suspensão 

do feito (art. 921 do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63612 Nr: 2322-23.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID ARISTIDES BOBRZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.223.

Intime-se o requerido para juntar os extratos solicitados no prazo de 15 

(quinze) dias.

Com a juntada intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito e, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000420-42.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR SEVERINO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

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 de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82589 Nr: 3117-24.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIRO JHONATAN XAVIER HONOSTORIO, 

BRUNO SAMPAIO RAMOS LIMA, MATEUS RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos e o trânsito em julgado do "decisum", 

determino a abertura de vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo 

de 05 (cinco) dias, para ciência e eventuais requerimentos.

Em seguida, expeça-se de guia de execução de pena definitiva e 

cumpram-se as determinações contidas na sentença condenatória e no 

acórdão.

Após, nada mais havendo, certifique-se e arquivem-se os autos com 

baixa, nos termos do artigo 1.563 da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80310 Nr: 1822-49.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORMILDA BLANDINA DEPPELEGRIN 

ZUCHETTO, TARSO ANTONIO ZUCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA BORGES DE SA - 

OAB:22.134-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

desistência de ref. 108 e julgo, em parte, extinto o presente processo, 

somente em relação ao executado Tarso Antônio Zuchetto.

 Determino a baixa do nome do mencionado executado no Cartório do 

Distribuidor.

Em seguida, o processo deverá prosseguir em relação à outra executada.

Defiro o pedido de ref. 108 e determino a expedição de mandado de 

intimação, no endereço informado em petição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105248 Nr: 3382-55.2018.811.0012

 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: HAMILTON VIEIRA LIMA, DAYANNA VIEIRA LIMA, 

CLARECI VIEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANY CAETANO DE BRITO - 

OAB:22744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita depende da 

comprovação da hipossuficiência financeira de quem a requereu.

A Constituição da República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 

5º, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido:

“Ao Estado foi imposto o dever de prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive 

pagamento de advogado quando da inexistência de órgão estatal de 

assistência jurídica (STF – Pleno – RExtr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar 

Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e honorários de 

perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio Santos – 

Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de Morais, Constituição do Brasil 

Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª Edição, Editora Atlas, São 

Paulo, 2011).

Observo dos autos que a parte autora não comprovou se enquadrar nos 

requisitos legais, motivo pelo qual indefiro o pedido de justiça gratuita, vale 

ressaltar que o valor devido pode ser parcelado, o que desde já resta 

autorizado em 04 (quatro) prestações.

Intime-se a autora para, em 10 (dez) dias, recolher as custas devidas nos 

termos acima expostos, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96954 Nr: 6813-34.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUIZ HUMBERTO NUNES BARBOSA, DAYANA SILVA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEIME NUNES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 196836.
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Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 06/11/2018 às 15h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92366 Nr: 3966-59.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA NOVA BRASÍLIA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 196820.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 07/11/2018 às 15h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35777 Nr: 1850-27.2010.811.0012

 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): JS 3H DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, 

SIDERCINA MOREIRA DA SILVA, HERMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

LARISSA RIBEIRO ARAÚJO - OAB:22965/B, Rodrigo Geraldo Ribeiro 

de Araújo - OAB:9098

 DESPACHO

Considerando-se a decisão proferida em sede de agravo de instrumento, 

defiro o pedido de fl. 170 e determino o levantamento integral dos valores 

bloqueados via bacenjud, em favor da parte executada Sidercina Moreira 

da Silva, conforme solicitado.

Determino, nos termos do Provimento n. 68/2018- CNJ, a intimação do 

exequente para, querendo, apresentar impugnação ou recurso ao 

levantamento dos valores sub judice.

Decorridos dois dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso, 

expeça-se alvará conforme requerido pela parte executada.

Em tempo, intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87919 Nr: 1350-14.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR MARTINS PINTO, JUSTINO 

MARTINS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 196830.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 06/11/2018 às 15h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71617 Nr: 1341-23.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA FASSINI MANTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARSENIO SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRE DA MATA - 

OAB:9126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes na petição de ref. 38.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento das custas processuais conforme acordado, ou, no silêncio 

das partes, conforme a lei.

 Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96473 Nr: 6517-12.2017.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS, CESAR 

AUGUSTO DE CAMPOS, ROSAINE CARMEN MARTINS PINTO, ANTONIO 

EDU MARTINS PINTO, ALPALICE MARIA MARTINS PINTO, RAULINDO 

SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL CANARANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha 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 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82862 Nr: 3264-50.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALS, MSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 110: defiro o pedido ministerial e determino que seja novamente 

designada audiência de conciliação, uma vez que esta não ocorreu devido 

a falta de intimação das partes.

 Intimem-se as partes nos endereços informados em petição, para 

comparecerem a audiência de conciliação, como já determinado 

anteriormente.

Proceda a Gestora o necessário para a realização da Sessão de 

Conciliação.

Após, em caso de composição amigável das partes, conclusos para 

homologação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100491 Nr: 761-85.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS, ROSAINE 
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CARMEN MARTINS PINTO, ANTONIO EDU MARTINS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMIS-SÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO 

XINGU,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85504 Nr: 4742-93.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR RODRIGUES MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Trata-se de executivo de pena de EDIMAR RODRIGUES MIGUEL, 

devidamente qualificado nos autos, condenado às penas de 02 (dois) 

anos de reclusão, em regime inicial aberto e 10 (dez) dias multas.

Realizou-se audiência admonitória em 10.04.2017 (ref. 36).

Em relação ao cumprimento das reprimendas:

1. Entrega de dois milheiros de tijolos de 6 furos para a entidade CEFEM à 

ref. 40;

2. Comprovante do pagamento da pena de multa à ref. 40.

 À ref. 45, certificou-se o cumprimento integral da pena de prestação de 

serviços à comunidade e da pena de multa.

À ref. 49, o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do 

reeducando pela extinção da pena, em razão de seu total cumprimento.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Verifico dos autos ter o apenado cumprido integralmente a sua pena, 

consoante documentos apontados na fundamentação, motivo pelo qual 

deve ser declarada extinta sua pena.

 Diante do exposto, DECLARO POR SENTENÇA extinta a pena de EDIMAR 

RODRIGUES MIGUEL, qualificado nos autos, bem como todos os efeitos 

dela decorrentes, o que faço com fulcro assente no art. 66, II, da Lei n. 

7.210/84.

Cientifiquem-se o Ministério Público Estadual e a Defesa.

Após, providenciem-se as devidas baixas e anotações de estilo, 

COMUNICANDO-SE o Tribunal Regional Eleitoral- TRE/MT e Instituto de 

Identificação Civil – IIC, arquivando-se ao final.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000803-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. S. (REQUERENTE)

C. A. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO- Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para prestar compromisso em 05 (cinco) dias e 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes.ZÉLIA ALVES BISPO DA 

SILVA- Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77883 Nr: 1223-77.2017.811.0044

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a Requerente para tomar ciência acerca da 

decisão de fl. 13.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53424 Nr: 2625-38.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alba Coimbra Marques - 

OAB:5120-B/MT, Marciano Xavier das Neves - OAB:1190

 Código n. 53424.

Vistos.

I – Certifique-se a tempestividade dos recursos de apelação interpostos 

pelo Ministério Público às fls. 2735/2739 e pela defesa à fl. 2775.

II – Sendo tempestivos, recebo os recursos de apelação, o que faço com 

fulcro no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

III – A defesa apresentou somente a peça de interposição requerendo seja 

remetido o processo ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

onde requer a abertura de prazo para apresentar as suas razões 

recursais, com fulcro no artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal.

Diante disso, defiro o pedido de remessa a Segunda Instância para 

apresentação das razões recursais, o que faço com fulcro no §4º do 

artigo 600 do Código de Processo Penal.

IV – Ademais, diante da apresentação de recurso interposto pelo 

Ministério Público, foi determinada a intimação da defesa do réu Fernando 

Márcio Marques de Sales para que, no prazo legal, apresentasse as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto conforme se evola às 

fls. 2774.

Dessa forma, certifique-se a Secretaria se foram apresentadas as 

contrarrazões tempestivamente ou caso tenha decorrido o prazo legal 

sem manifestação nos autos.

V – Feito isso, encaminhe-se o presente feito ao e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

VI – Com o retorno dos autos, dê-se vista ao Ministério Público para 

apresentar as contrarrazões recursais.

VII – Int.

VIII – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 18 de setembro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78417 Nr: 1479-20.2017.811.0044

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M C TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA DE OLIVEIRA - 

OAB:18817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT, Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 Vistos.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83548 Nr: 4029-85.2017.811.0044

 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: Cândida Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 08/10/2018 às 

14:00 horas.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85168 Nr: 42-07.2018.811.0044

 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: Thais Veiga de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A., 

Aparecido Lemes Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Pereira Nunes Filho - 

OAB:21015/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 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.

 Certifique-se, se o réu Aparecido Lemas Batista, ofereceu contestação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75295 Nr: 59-77.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orozina Barboza Leite

 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.

 Considerando que a qualidade de segurada e carência depende da 

averiguação da atividade rural da parte autora, entendo por bem designar 

audiência de instrução e julgamento para oitiva pessoal e de suas 

testemunhas.

 Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01/10/2018 

às 14:00 horas.

 Fixo como ponto controvertido o fato de se enquadrar ou não a parte 

requerente na hipótese legal para a concessão do benefício pleiteado.

 Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

 Consigno que, em face do princípio da celebridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo-se o nacessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80684 Nr: 2573-03.2017.811.0044

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaristo Emanoel Almeida Castellani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, em 

face de EVARISTO EMANOEL ALMEIDA CASTELLANI, todos qualificados 

nos autos.

 Às fls. 38/43, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

 É a síntese do relatório.

 Fundamento e decido.

 Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

 Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é a homologação por 

ato judicial.

 Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado ás fls. 

38/43, para que produza seus juridicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, ''b'', do Código de Processo Civil.

 Com custas e despesas processuais.

 Honorários advocatícios nos termos do acordo.

 Com a vinda da informação do cumprimento integral do acordo, retornem 

os autos conclusos para extinção, na forma do artigo 924 do Código de 

Processo Civil.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87908 Nr: 1423-50.2018.811.0044

 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: JOPC, VBdO, HHdOPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:12558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado entre 

as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487,III,b, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Notificação

Vara de tramitação: Segunda Vara
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Feitos Cíveis: 743-65.2017.811.0023 – Código: 82794

TIPO DE AÇÃO: DIREITO CIVIL>CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADA: MARIA LUCILIA GOMES – OAB/SP 84206,

 REQUERIDO: HYAGO ROBERTO CHAVES

ADVOGADA: CARLA CRISTINA BIANCONI – OAB/MT 17794

 FINALIDADE: Notificação das partes, autora e requerida, para 

comparecerem à Sessão de CONCILIAÇÃO agendada para a data de 

28/09/2018 Horário : 13:00h – Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Peixoto de Azevedo (Fórum), Rua Pedro Álvares Cabral, 

nº 38, bairro: Centro. Peixoto de Azevedo. Telefone.: (66)3575-2028, 

ramal: 212, Cel. 66-9.9927-8046.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60697 Nr: 521-73.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome do Segurado: SEBASTIÃO PEDRO DA 

SILVA;2.Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA;3.Data do início do 

benefício: Desde a citação válida (fl. 110);4.Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-beneficio.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66646 Nr: 556-62.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO COSTA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVIN SCHIMIDT E FILHOS LTDA - EPP, 

SALVERINO PEREIRA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alves Vailatti - 

OAB:18397, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação das partes autora e requerida para, querendo, manifestar-se 

sobre as provas acrescidas laudo pericial da politec, fls. 445/449 no prazo 

de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85529 Nr: 2549-38.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DE SOUZA FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RABELO SÃO MIGUEL - 

OAB:23676/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, a parte autora faz jus ao recebimento de um salário mínimo, 

a título de amparo social à pessoa deficiente.DISPOSITIVO:Ante o exposto, 

comprovados os requisitos estabelecidos na Lei 8.742/1993, c/c art. 203, 

inc. V da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS ao autor o 

benefício de amparo social à pessoa portadora de deficiência, no valor de 

01 (um) salário mínimo mensal, desde a data do requerimento 

administrativo, corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada 

parcela, utilizando-se dos índices de correção monetária de acordo com 

os respectivos períodos de vigência, conforme Lei nº. 6899/91 e o 

Decreto nº. 86.649/81 e em consonância com a Súmula 148 do STJ. A teor 

do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentenç1.Nome da Segurada: MARIA RODRIGUES DE SOUZA FILHO; 

2.Benefício concedido: Amparo social ao deficie3.Data do início do 

benefício: A partir do requerimento administrativo (1º/04/2013, fl. 

34);4.Renda mensal inicial: 1 (um) salário mín.Extingo o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62593 Nr: 2583-86.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ROMEU DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estabelece o art. 112 da Lei 8.213/1991 que os valores não recebidos em 

vida pelo de cujus devem ser pagos aos seus dependentes habilitados à 

pensão por morte ou, não os havendo, aos seus sucessores, na forma da 

lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Apesar de o 

direito da aposentadoria não se transmitir aos herdeiros, persiste, 

entretanto, o interesse quanto aos créditos pretéritos (TRF da 1ª Região – 

AC 0010630-57.2007.4.01.9199/MG, Rel. Juíza Federal Rogéria Maria 

Castro Debelli (Conv.), Segunda Turma, e-DJF1 p. 465 de 

19/11/2010).Dessa forma, como a parte autora fazia jus ao benefício de 

aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo, os herdeiros 

habilitados (fls. 284/308) têm direito ao pagamento dos créditos pretéritos, 

retroativos.Diante da habilitação de fls. 119/128, determino a expedição de 

novo alvará em nome de EDNA ALVES BONFIM RIBEIRO, ROSILENE 

BONFIM RIBEIRO, ROZIMAR BONFIM RIBEIRO, NILCE BONFIM RIBEIRO, 

ROZENI BONFIM RIBEIRO, DARY BONFIM RIBEIRO, DARIO BONFIM 

RIBEIRO, DALET BONFIM RIBEIRO e RONALDO BONFIM RIBEIRO, para o 

levantamento dos valores depositados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40176 Nr: 788-16.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, ante as irregularidades constatadas no cálculo exequendo, 

ACOLHO os embargos à execução manejados pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS reconhecendo que há excesso na execução eis que 

os cálculos apresentados pela parte autora não estão em consonância 

com os termos dispostos nesta decisão e, para tanto, homologo o cálculo 

de fls. 212 eis que já incluídos os honorários advocatícios.Preclusa esta 

decisão, expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor - RPV-, 

nos termos da Resolução nº. 168, de 05/12/2011, do Conselho da Justiça 

Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.Anoto que no RPV deverá ser informado o montante 

a ser requisitado e a data da última atualização do crédito, a fim de evitar 

eventuais prejuízos a exequente.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

momento em que a parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 

(cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação integral de 

seu crédito para fins de extinção da execução.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62607 Nr: 2597-70.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA VARELA MARTINES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o executado para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, 

a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68659 Nr: 2242-89.2014.811.0023

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO APARECIDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOÉS 

NICOLADELLI - OAB:MT 17.980 - A, RODRIGO FRASSETTO GOÉS - 

OAB:17981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 2(duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, no Bairro 

Centro, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de 

guias on line – diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para 

cumprimento do mandado de busca/apreensão/citação, com posterior 

remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79139 Nr: 1939-07.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDLS, MIRIAN MORAIS DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar os advogados da parte autora, para no prazo legal, 

trazer aos autos cópias dos documentos do autor(RG, CPF, Certidão de 

Nascimento), eis que as mesmas não acompanharam a inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 92297 Nr: 2872-09.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT-CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

ADELAIDE ANA UNSER em face da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, todos qualificados nos autos.

 Instruiu a petição inicial com os documentos de fls. 30/49.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não obstante as alegações do requerente quanto ao pedido de tutela, 

antes de apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da 

questão, postergar a sua análise para após a manifestação da parte 

requerida.

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual.

Cite-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos 

fatos contra si articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do 

CPC.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001836-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

N. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS LIMA DA SILVA OAB - 052.889.771-35 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo nº 1001836-42.2018.8.11.0013 C E R T I D Ã O Certifico, que a 

Contestação de id n. 15293919 foi apresentada tempestivamente. Nesse 

sentido abro vista a parte autora para impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 

20 de setembro de 2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista 

Judiciária - assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001461-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE MOREIRA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação de ID n.15143395 foi apresentada 

dentro do prazo legal. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação. Pontes e Lacerda/MT, 20/9/2018. Ligia Magna Silva e 

Machado dos Reis Analista Judiciário - assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000555-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILTON JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação foi apresentada dentro do prazo 

legal. Nesse sentido abro vista a parte autora para impugnação. Pontes e 

Lacerda/MT, 20/9/2018. Ligia Magna Silva e Machado dos Reis Analista 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 123970 Nr: 5372-49.2016.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Garcia de Freitas Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 
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Sr. Oficial de Justiça, conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 22268 Nr: 1608-75.2004.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacira Rodrigues da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora para manifestar-se nos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 44846 Nr: 1493-15.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jauru Transmissora de Energia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho, Maria Euridice Vieira 

Balbino, Rubilan Pereira Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:15744-A, Weder de Lacerda Silva Antonelli - OAB:MT/18773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erendirah Maxima de 

Balbino e Trindade - OAB:22046/O, Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT, Sandra Marisa Balbino da Trindade - 

OAB:3638/MT, Vanilza Balbino Vieira - OAB:4607/MT

 Certifico que verificando os autos, constatei que até a presente data a 

parte exequente não manifestou-se quanto ao despacho de fls.799.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 97034 Nr: 841-51.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora a proceder a atualização do 

cálculo para expedição dos RPVs.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 5276 Nr: 1448-26.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR REIS LIMA MECÃNICA, Salvador 

Reis de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euclides Luiz de Medeiros - 

OAB:2463-MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SALVADOR REIS LIMA MECÃNICA, 

CNPJ: 01883479000114 e atualmente em local incerto e não sabido 

SALVADOR REIS DE LIMA, Cpf: 24161969104, Rg: 290.821, Filiação: Luiz 

Hermes de Lima e Maria Aparecida Resi de Lima, data de nascimento: 

25/09/1961, brasileiro(a), natural de Caarapó-MS, viuvo(a), comerciante/ 

mecânico, Telefone 6532661613. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a parte requerida acerca da penhora realizada em 

08/12/2015 conforme fls.135.

Despacho/Decisão: Defiro o requerido, intime-se o executado.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, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 18 de setembro de 2018

Elmo Lamoia de Moraes Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 107324 Nr: 5117-28.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Forin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Osvaldil Botini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Correia Pescada 

- OAB:OAB/MT 22.418, Rhazzes Moraes Delgado - OAB:OAB/MT 

20.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Silva do Amaral - 

OAB:16388O/MT

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129885 Nr: 8117-02.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B F ORDENHADEIRAS E RACOES LTDA ME, 

ELCIMAR SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Defiro o requerido.

Aguarde--se por 10 dias.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002004-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR SILVA CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002004-44.2018.8.11.0013 AUTOR: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A RÉU: VALDEMIR SILVA 

CHAGAS Vistos. REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para 

certificar quanto ao regular recolhimento das custas iniciais. Após, 

conclusos. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 20 de setembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000641-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO MONTEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (RÉU)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA CERTIDÃO Dados do processo: Processo: 
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1000641-22.2018.8.11.0013; Valor causa: $15,930.40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ÁGUA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé que a contestação apresentada 

nos autos é tempestiva. Assim, intimo a parte autora para que apresente 

réplica, no prazo legal. Pontes e Lacerda (MT), 20 de setembro de 2018. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109119 Nr: 5830-03.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Flaviana Gonçalves Langer, NSGLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER JONAS OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado à fl. 104, no 

montante de R$ 3.420,79 (três mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e 

nove centavos), conforme cálculo de atualização acostado à fl. 105, 

sobre o CPF nº. 944.453.621-15; b) havendo bloqueio e valores, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na 

triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio 

(art. 512, § 3º da CNGC), 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 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

II – 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 dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347).

V – Frustrado integral ou parcialmente os itens anteriores, DETERMINO 

desde já a inscrição do executado Vander Jonas Oliveira Ferreira (CPF: 

944.453.621-15) junto ao cadastro de inadimplentes do Serasa, por meio 

do Sistema SERASAJUD, na condição de devedor de Nathaly Samily 

Gonçalves Langer Ferreira, no montante de R$ 3.420,79 (três mil, 

quatrocentos e vinte reais e setenta e nove centavos), conforme cálculo 

de fl. 105.

VI – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

VII – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168012 Nr: 4124-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdB, HVBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

S. B. DE B. e A. M. F., devidamente qualificados nos autos, entabularam o 

acordo de fls. 46/48, e requerem, do juízo, a sua homologação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente à 

homologação da avença (fl. 59).

Em seguida, vieram conclusos.

É o necessário. Decido.

No caso em tela, verifica-se que as partes entabularam acordo (fls. 

46/48), objetivando o reconhecimento e dissolução de união estável, 

partilha de bens e fixação de pensão alimentícia em prol dos filhos em 

comum, 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, 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. 485, III, “b”, do Novo 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.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE via DJE.

Considerando a expressa menção pelos acordantes quanto à desistência 

do prazo recursal, na forma do art. 1.000 do NCPC, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 169909 Nr: 4808-02.2018.811.0013

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JTdS, JNdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de ref. 66 e, como medida precedente à análise 

do pedido de concessão de estágio de convivência, DESIGNO audiência 

para colheita do depoimento pessoal dos requerentes para data mais 

próxima disponível, qual seja, dia 26 de setembro de 2018, às 16h30min, 

oportunidade em que será verificada a viabilidade de concessão da 

guarda provisória da infante em relação aos postulantes.

INTIMEM-SE os adotantes acerca da audiência ora designada por meio de 

sua advogada constituída.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 36932 Nr: 4343-13.2006.811.0013

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christiane Cavalcanti de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Newton 

de Freitas Miotto, Neilton Braga Guimarães, Secretário Municipal de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o advogado da parte autora 

foi devidamente intimado via DJE da certidão de fls. 189 dos autos, e até a 

presente data não se manifestou. Assim, com o amparo ao prov. 56/2007 - 

CGJ procedo a intimação da parte autora pessoalmente para se manifestar 

nos autos em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82865 Nr: 227-17.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENEIDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142600 Nr: 4688-90.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDCS, JCCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância à trilha percorrida pela iterativa jurisprudência do c. 

Superior Tribunal de Justiça (nesse sentido: AgRg no Ag 1.034.295/SP, 

Rel. Ministro Vasco Della Giustina [Desembargador Convocado do TJ/RS], 

Terceira Turma, julgado em 15/09/2009, DJe 09/10/2009; e AgRg no REsp 

1427836/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

24/04/2014, DJe 29/04/2014), o pedido formulado às fls. 134/134vº há que 

ser deferido.

Em assim sendo, OFICIE-SE a agência da Caixa Econômica Federal 

sediada no Município de Pontes e Lacerda, solicitando informações acerca 

da disponibilidade de saldo de PIS/PASEP e/ou FGTS em nome do 

executado Joel Cabral Pereira, devidamente qualificado nos autos.

Na hipótese de existência de saldo positivo, ORDENO, desde já, que se 

proceda ao respectivo bloqueio até o montante total da dívida constante do 

cálculo de fls. 2/3, no valor de R$ 1.408,88 (mil quatrocentos e oito reais e 

oitenta e oito centavos). Posteriormente, DETERMINO a sua transferência à 

Conta Única do Poder Judiciário, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante a 

expedição de alvará para tal diligência, caso seja necessário, que desde 

já fica autorizada.

Após cumpridas as determinações anteriores, OFICIE-SE o Departamento 

da Conta Única solicitando-se a vinculação dos valores penhorados a este 

processo

Ao final, INTIMEM-SE, a respeito da penhora, (i) os exequentes, por meio 

de seu advogado, e (ii) o executado, via DJE, conforme dispõe o art. 346, 

“caput”, do NCPC.

Além disso, observando-se o disposto nos arts. 911, parágrafo único, e 

528, § 3º, DETERMINO que seja protestado o título que consubstancia a 

presente execução, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87573 Nr: 5275-54.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS LEAL RODRIGUES, Simei Molina de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Consoante se verifica da decisão de ref. 21, este juízo já procedeu à 

pesquisa com a finalidade de obter a Declaração de Imposto de Renda dos 

executados, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Portanto, INDEFIRO tal pretensão (ref. 66/67).

Lado outro, considerando que o sistema ANOREG não permite realizar 

consulta, por meio de uma única requisição, a todos os cartórios 

existentes em âmbito estadual, DETERMINO a busca das informações 

solicitadas ao(s) cartório(s) desta Comarca.

Com a resposta, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado, via 

DJE, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149925 Nr: 7898-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAUBERTI LUIZ MASCHIO, Luiza Lopes do Nascimento, 

MARIA JULIA NASCIMENTO MASCHIO, FRANCIELA LUIZA MASCHIO, 

LARISSA MASCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oripes José Maschio, SHIRLEY APARECIDA DE 

FATIMA GASPAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o inventariante, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, carreie para os autos ( i) GIA-ITCD Eletrônica, 

efetuada nos moldes da Portaria nº. 182/2009 SEFAZ/MT; ( ii ) avaliação 

dos bens que constituem o monte-mor, realizada por autoridade 

fazendária, e, se for o caso, ( iii ) demonstrativo de isenção do tributo 

emitido pela SEFAZ/MT.

DEFIRO EM PARTE o pedido de consulta junto aos sistemas BACENJUD e 

RENAJUD, com o objetivo de se verificar a existência de bens em nome 

dos “de cujus” na data de seu falecimento, 08 de dezembro de 2015, 

ressaltando-se que a consulta pelo BacenJud limita-se aos últimos 10 

(dez) anos, o que impede a efetivação da ordem em relação a falecida 

"Shirley", consoante documento anexo.

Após, certifique-se acerca da apresentação da documentação 

supracitada e abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral do Estado de 

Mato Grosso, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, manifeste-se acerca 

da regularidade do recolhimento tributário.

CUMPRA-SE a secretaria quanto à citação do (a) cônjuge, companheiro 

(a), os herdeiros e os legatários (art. 626 do NCPC).

Por fim, INTIME-SE o Ministério Público, considerando que, conforme 

informado nas primeiras declarações, há herdeira menor impúbere.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 131699 Nr: 9-47.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária MJ Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vieira Dias & Teixeira de Oliveira Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 170/172, no 

montante de R$ 14.238,80 (quatorze mil, duzentos e trinta e oito reais e 

oitenta centavos), a recair sobre o CNPJ nº 04.880.440/0001-31; b) 

havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com tarja 
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vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas 

eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), 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 (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a 

parte devedora para se manifestar, querendo, no prazo legal.

II – 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 dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, deverá ser 

intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

IV – O pedido de penhora das máquinas da parte executada, uma vez que, 

“a priori”, são impenhoráveis, “ex vi” do art. 833, inciso V, do NCPC.

V - CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86280 Nr: 3915-84.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 51650 Nr: 2477-62.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Salasar - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a sentença prolatada nos autos transitou em 

julgado sem interposição de recurso em 11/9/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 35652 Nr: 3067-44.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Domingues Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 25494 Nr: 546-63.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stamp Distribuidora de Malhas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), Sidnei Guedes Ferreira - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão apresentada pelo 

Sr. Oficial de Justiça de fls. 301, e com amparo ao provimento 56/2007 – 

CGJ, encaminho os autos a parte autora para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86169 Nr: 3808-40.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manfroi e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Candido Bernardo, GABRIEL 

MORAIS BERNARDO, Moça Bonita Boutique Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronie Jacir Thomazi - 

OAB:9877-B - OAB-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que com amparo ao provimento 

56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará do valor bloqueado, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132992 Nr: 553-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO SILVA TOMAZ, JULIANA DA SILVA TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei dos Santos, Tereza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57669 Nr: 3234-22.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Leonel de Menezes, Romilda Kagueama 

de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, Saionara Mari - OAB:5225-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Certifico para os devidos fins que com amparo ao provimento 

56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que informe os dados 

bancários para expedição de alvará de transferência dos valores 

bloqueados nos autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 26030 Nr: 1068-90.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Zirr Artuzo, Danielle Dantas dos Santos 

Encenha, Fabiane Battistetti Berlanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade do Estado de Mato 

Grosso-UNEMAT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Dantas dos Santos 

Encenha - OAB:9978-A/MT, Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT, Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 34164 Nr: 1630-65.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailza Jacinto de Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112531 Nr: 1078-51.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Martins de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO REZENDE SILVA - 

OAB:

 Vistos.

Diante dos documentos encaminhados pelo Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, DÊ-SE vista 

dos autos ao Ministério Público para que se manifeste no prazo legal.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82805 Nr: 166-59.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliveira e Antunes Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stadtbus Transportes dos Santos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge André Ritzmann de 

Oliveira - OAB:11985/SC, MARÍLIA MOTTIN BORGES - OAB:79963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Marion Spengler - 

OAB:37.341/RS, Fernando Luis Pritsch - OAB:73.629/RS, Marlon 

Toebe Mohr - OAB:83.588/RS, Theobaldo Spengler Neto - 

OAB:18417/RS

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 2243 Nr: 2582-49.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionísia Ferreira Franco, JOÃO LUIZ FERREIRA 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.518, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

encaminho os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 34929 Nr: 1921-65.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vetor Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K D S Comércio de Derivados de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Ferreira Neto - OAB:, 

Elisandro Nunes Bueno - OAB:10.833, Fabiana dos Santos Alvares 

Ferreira - OAB:5.260, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603, Juscileny 

Siqueira Campos Ferlete - OAB:10.833, Luciane Esteves Ferreira 

Sampaio - OAB:12917, Sidney Bertucci - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Rafael Nevac Ribeiro - OAB:15.196/A-MT., Wanderley 

Becker - OAB:19518/SC

 Certifico para os fins de direito que, conforme penhora via Bacenjud às 

fls. 885 e, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vistas à parte 

requerida para manifestação, no prazo de dez dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001937-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO FERNANDES MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001937-79.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

GILDO FERNANDES MORAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – promovida pelo 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra GILDO FERNANDES DE 

MORAES, sob a alegação de que celebrou com a parte requerida um 

contrato de financiamento, concedendo um crédito de R$ 39.378,52 (trinta 

e nove mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), a 

ser pago em 24 (vinte e quatro) prestações de R$ 2.098,42 (dois mil, 

noventa e oito reais e quarenta e dois centavos). Afirma que o veículo 

adquirido é da marca Toyota, Modelo: Corolla, Flex Xei 2.0, Chassi: 

9BRBD48E5B2531408, Placa: NPF7591, Renavam: 305715917, PRATA, 

ano/modelo: 2011/2011. Sustenta o autor, em apertada síntese, que a 

parte requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, 

deixando de efetuar o pagamento da prestação com vencimento a partir 

de 29/04/2018, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, 

importando de forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 

36.528,54 (trinta e seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e 

quatro centavos). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o 

mesmo para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação 

extrajudicial que não foi entregue no endereço do contrato pelo fato do 

endereço ser insuficiente, oportunidade pela qual o autor carreou aos 

autos o instrumento de protesto, pugnando pela concessão de mandado 

liminar de busca e apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte 

requerida. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Passo à análise do preenchimento dos requisitos necessários ao 

recebimento da ação. Importante frisar que a presente ação, na lição de 

PAULO RESTIFE NETO encerra imediata declaratividade e constitutividade 

por proporcionar a consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, 

preconstituída em nome do credor adquirente, reunida à direta, 

preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal 

ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento 

e concessão da medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no 

seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados aos autos, na ref. 15097079, demonstram a 

realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, possível o 

deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os precedentes 

jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA 

CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. 

REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO 

FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei 

n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em mora: A) pela 

notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e documentos, 

através de carta registrada, que deve ser entregue no domicílio contratual 
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do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente por ele; ou, a 

critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no cartório 

competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja intimação 

pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do cartório, 

não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver localização 

incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a 

notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E 

APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR 

FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)” Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (ref. 15097079). 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 

devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 

instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 

pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo automotor da marca 

Toyota, Modelo: Corolla, Flex Xei 2.0, Chassi: 9BRBD48E5B2531408, Placa: 

NPF7591, Renavam: 305715917, PRATA, ano/modelo: 2011/2011. 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os 

representantes da parte autora como depositários, uma vez que não há 

nos autos elementos a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora 

ou que o bem seja indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, 

faça constar no mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, 

deverá o devedor entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 

14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme 

permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, 

DETERMINO a inserção de restrição de circulação do veículo objeto da 

ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, por intermédio do 

seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 19 

de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002139-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002139-56.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

BEATRIZ DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA. 

Vistos. H. S. S., representada por sua genitora, BEATRIZ DOS SANTOS, 

ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA contra o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, relatando, em 

síntese, que, por negligência do réu, a representante legal da autora não 

tem obtido êxito em matriculá-la junto às creches da cidade. Diante disso, a 

despeito da autora se encontrar na idade apropriada, requer a concessão 

da tutela provisória de urgência de natureza antecipada para compelir o 

réu a matricular a autora em um dos Centros de Educação Infantil 

Municipal, confirmando-se o pleito, ao final, por ocasião da prolação da 

sentença. Juntou documentos nas folhas retro. E os autos vieram 

conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. A pretensão 

inaugural, formulada em sede de tutela de urgência, se ampara na 

necessidade da autora ser incluída na rede oficial de creches municipais, 

uma vez que o acesso a tal modalidade respeitada os princípios da 

universalidade e da gratuidade. O conjunto elementar engendrado nos 

autos aponta que a autora, por meio do Núcleo da Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda, tentou previamente solucionar o litígio junto a Secretaria 

Municipal de Educação, entretanto, não obteve êxito, devido a não 

concessão do pleito formulado (ID nº. 15444048). O Estatuto da Criança e 

do Adolescente, no art. 4º, “caput”, preconiza que é “dever” do poder 

público assegurar, com “absoluta prioridade”, a efetivação do direito à 

educação. Nesta toada, o Estado tem o dever legal e constitucional de 

garantir, em sua plenitude, a educação às crianças e aos adolescentes, 

inclusive a educação em creches e pré-escola. O pedido da infante 

encontra amparo na Constituição da República que, em seu artigo 227, 

“caput”, estabelece ser “dever da família, da sociedade e do Estado (lato 

senso) assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 

direito à educação, ao lazer, à cultura, entre outros, além de colocá-la a 

salvo de toda a forma de negligência (...)”. Nesse contexto, não há que 

como se cogitar que a genitora da infante não esteja tomando as 

providências que lhe cabe para assegurar a educação e, até mesmo, 

outros direitos, tais como ao lazer e cultura, bem como aquelas para 

resguardá-lo de qualquer negligência. Todavia, cabe, também, ao Estado - 

em sentido lato senso - proceder da mesma forma, fornecendo os meios 

para efetivação desses direitos. A Constituição da República Federativa 

do Brasil, em seu art. 208, IV, determina que o dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em 

creche e pré-escola às crianças de até 5 (cinco) anos de idade. E, mais 

adiante, no parágrafo 2º do artigo 211 da Constituição de 1988, vê-se que 

aos Municípios é ordenada a atuação prioritária no ensino fundamental e 

na educação infantil e, no mesmo sentido, o artigo 7º, inciso XXV. Já na 

esfera da legislação infraconstitucional, a Lei 8.069, de 13/07/1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), em seu inciso IV do artigo 54 
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repete o texto do inciso IV do artigo 208 da Constituição Federal de 1988: 

“É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: ... IV 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 

idade; ...”. Também o artigo 53, V, da mesma lei, assegura à criança 

acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Com efeito, 

em caso análogo, já decidiu a jurisprudência: “MANDADO DE 

SEGURANÇA. Ajuizamento para garantir direito de matrícula à criança, em 

CRECHE próxima de sua residência. Liminar concedida. Sentença de 

Procedência. Recurso ex-ofício. Hipótese em que não há violação dos 

princípios constitucionais invocados, cabendo ao Judiciário prestar a tutela 

jurisdicional quando direitos prioritários de criança e adolescentes são 

vulnerados. Obrigação do Município em disponibilizar matrícula e vaga, 

diante do exposto nos artigos 211, par. 2º e 3º, da Constituição Federal e 

54, IV e 208, III, do ECA Recurso improvido”(TJSP. Apelação Cível nº 

129.879.0/1-00 Câmara Especial. 27/03/2006. Rel. Des. Sidney Romano 

dos Reis). Logo, diante dos fundamentos supra, exsurge a necessidade 

de tutelar a pretensão do autor, uma vez que o perigo da demora é 

patente, dada a necessidade de conferir à infante a educação necessária 

a sua regular formação e desenvolvimento intelectual. Vislumbro, 

outrossim, a probabilidade do direito alegado, seja na existência do direito 

à pretensão vindicada e, até mesmo, pela infrutífera tentativa de resolução 

amigável do pleito (ID nº. 15444048). Isto posto, presentes os elementos 

que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, 

DEFIRO a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos 

termos do art. 300, “caput”, do NCPC, para: (i) DETERMINAR que o 

Município de Pontes e Lacerda, no prazo de 5 (cinco) dias, matricule a 

autora em um dos Centros de Educação Infantil Municipal, sob pena de 

incidir em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite máximo de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 297, “caput”, do NCPC. Para 

tanto, CITE-SE e INTIME-SE o requerido da presente decisão, bem como 

para apresentar resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 

183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a 

que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da 

resposta, INTIME-SE a parte autora, por meio de remessa dos autos ao 

Núcleo da Defensoria Pública, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, impugnar a contestação apresentada. Por fim, COLHA-SE a 

manifestação do Ministério Público, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma 

do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 20 de setembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001004-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

RILANE SILVA REVERDITO GEMINIANO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario adjunto de políticas educacionais de mato grosso (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001004-09.2018.8.11.0013 IMPETRANTE: 

RILANE SILVA REVERDITO GEMINIANO. IMPETRADO: SECRETARIO 

ADJUNTO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE MATO GROSSO. 

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos. Diante da juntada da 

informação de que foi atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto 

pelo impetrado, Estado de Mato Grosso, AGUARDE-SE o julgamento do 

Agravo de Instrumento. Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos. 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 20 de setembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000544-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

JAMES MATTHEW MERRILL (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000544-22.2018.8.11.0013 AUTOR: 

WILSON RODRIGUES DE SOUZA RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A RÉU: 

CARLOS ROBERTO COSTA RÉU: CARLOS NATANIEL WANZELER RÉU: 

JAMES MATTHEW MERRILL Vistos. Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM ajuizada por WILSON 

RODRIGUES DE SOUZA contra YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER e JAMES MATTEW MERRIL todos devidamente 

qualificados nos autos. Emerge da peça vestibular que a autora se tornou 

divulgadora da empresa requerida, investindo o valor de U$$ 50,00 

(cinquenta dólares norte-americanos) para fazer “Adesão como Partner” e 

U$$ 1.425,00 (mil, quatrocentos e vinte e cinco dólares norte-americanos), 

relativamente a 1 (um) kit “AdCentral Family”, totalizando o valor em moeda 

nacional equivalente à época dos investimentos em R$ 2.850,00 (dois mil, 

oitocentos e cinquenta reais). Acresceu ainda que não conseguiu 

recuperar o valor investido, uma vez que a pessoa jurídica requerida teve 

as suas atividades encerradas em razão da Ação Civil Pública que 

tramitou na 2ª Vara da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre, na qual 

constatou a prática ilegal de pirâmide financeira. Diante disso, informou 

que o valor atualizado de seus investimentos correspondem a R$ 5.947,76 

(cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), 

de forma que propugna pela concessão da tutela provisória de urgência 

de natureza antecipada no sentido de determinar ao juízo da 2ª Vara Cível 

de Rio Branco no Estado do Acre, a reserva de numerário suficientes para 

saldar o crédito em liquidação. Juntou documento nas folhas retro. E os 

autos vieram conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. 

Do disposto no art. 294 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, se presentes os requisitos 

supra, 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. 

Ocorre que a probabilidade do direito alegado não se encontra presente. 

Isso porque, a autora se limitou a carrear aos autos apenas a cópia de 

seus documentos pessoais, além da cópia da sentença/acórdão, a 

certidão de trânsito em julgado, bem como comprovante de residência e, 

por fim, o regulamente geral dos divulgadores de produtos da Telexfree. 

Logo, denota-se a inexistência de qualquer documento que estabeleça 

qualquer relação de investimento na qualidade de divulgador da empresa 

requerida. Por outro lado, não há o mínimo de elementos que possa extrair 

a conclusão de que a espera pela tutela definitiva implicará em perigo de 

dano ou ao resultado útil do processo, o que inviabiliza a concessão do 

pleito. Isto posto e sem mais delongas, INDEFIRO o pedido de concessão 

da tutela provisória de urgência de natureza antecipada. CITE(M)-SE o (a) 

(s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de mandado, para, 

querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar (em), de maneira justificada as provas 

que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), advertindo-o sobre os efeitos 

da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), sendo-lhe defeso, contudo, discutir de 

novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). 

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, INTIME (M)-SE 

o (a) (s) Liquidante (s) para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo, desde logo, especificar (em) de maneira justificada, as 

provas que pretende (m) produzir. Após, conclusos. Pontes e Lacerda, 20 

de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000549-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

B. W. R. D. S. (AUTOR(A))

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

J. W. R. D. S. (AUTOR(A))

WILSON RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000549-44.2018.8.11.0013 AUTOR (A): 

B. W. R. D. S. AUTOR (A): J. W. R. D. S. AUTOR (A): WILSON RODRIGUES 

DE SOUZA RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A REPRESENTANTE: CARLOS 

ROBERTO COSTA RÉU: CARLOS NATANIEL WANZELER RÉU: JAMES 

MATTHEW MERRILL Vistos. Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM ajuizada por B. W. R. D. S., J. W. R. D. S. “e” 

WILSON RODRIGUES DE SOUZA contra YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS NATANIEL WANZELER e JAMES MATTEW MERRIL todos 

devidamente qualificados nos autos. Emerge da peça vestibular que a 

autora se tornou divulgadora da empresa requerida, investindo duas 

vezes o valor de U$$ 50,00 (cinquenta dólares norte-americanos) para 

fazer “Adesão como Partner” e, duas vezes, o valor de U$$ 1.425,00 (mil, 

quatrocentos e vinte e cinco dólares norte-americanos), relativamente a 2 

(dois) kits “AdCentral Family”, totalizando o valor em moeda nacional 

equivalente à época dos investimentos em R$ 5.700,00 (cinco mil e 

setecentos reais). Acresceu ainda que não conseguiu recuperar o valor 

investido, uma vez que a pessoa jurídica requerida teve as suas 

atividades encerradas em razão da Ação Civil Pública que tramitou na 2ª 

Vara da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre, na qual constatou a 

prática ilegal de pirâmide financeira. Diante disso, informou que o valor 

atualizado de seus investimentos correspondem a R$ 5.949,02 (cinco mil, 

novecentos e quarenta e nove reais e dois centavos), de forma que 

propugna pela concessão da tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada no sentido de determinar ao juízo da 2ª Vara Cível de Rio 

Branco no Estado do Acre, a reserva de numerário suficientes para saldar 

o crédito em liquidação. Juntou documento nas folhas retro. E os autos 

vieram conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. Do 

disposto no art. 294 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, se presentes os requisitos 

supra, 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. 

Ocorre que a probabilidade do direito alegado não se encontra presente. 

Isso porque, a autora se limitou a carrear aos autos apenas a cópia de 

seus documentos pessoais, além da cópia da sentença/acórdão, planilha 

atualizada do débito e a certidão de trânsito em julgado, bem como 

comprovante de residência e, por fim, o regulamente geral dos 

divulgadores de produtos da Telexfree. Logo, denota-se a inexistência de 

qualquer documento que estabeleça qualquer relação de investimento na 

qualidade de divulgador da empresa requerida. Por outro lado, não há o 

mínimo de elementos que possa extrair a conclusão de que a espera pela 

tutela definitiva implicará em perigo de dano ou ao resultado útil do 

processo, o que inviabiliza a concessão do pleito. Isto posto e sem mais 

delongas, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), 

pessoalmente, por meio de mandado, para, querendo, apresentar(em) 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, 

especificar (em), de maneira justificada as provas que pretende(m) 

produzir (art. 336, NCPC), advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 

344 e 345, NCPC), sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou 

modificar a sentença que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada 

contestação ou decorrido o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) 

Liquidante (s) para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar (em) de maneira justificada, as provas 

que pretende (m) produzir. Após, conclusos. Pontes e Lacerda, 20 de 

setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002120-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

RUBENS DE MELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

RODOLFO MARCONI AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002120-50.2018.8.11.0013 AUTOR (A): 

RUBENS DE MELLO. RÉU: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA – MT. Vistos. 

RUBENS DE MELLO, devidamente qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO, com pagamento dos vencimentos não 

pagos, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE 

URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra o MUNICÍPIO 

DE PONTES E LACERDA. Em síntese, narra o autor que é funcionário 

público há mais de 14 (quatorze) anos e, que após Processo 

Administrativo Disciplinar nº 004/2018, foi demitido por ato do Prefeito. A 

decisão neste sentido foi preferida com fundamento de que o requerente 

se ausentava constantemente de seu local de trabalho sem justificar-se. 

Todavia, assevera o autor que o ato de demissão contrariou o parecer 

emitido pela Comissão de Sindicância, que opinou pela penalidade de 

repreensão. Segundo o autor, o ato exarado pelo Prefeito está eivado de 

parcialidade, considerando desavenças passadas entre as partes e, 

ainda, que as supostas faltas praticadas pelo requerente poderiam ser 

punidas através de descontos em sua folha pagamento, segundo previsão 

do art. 52, I, da Lei Complementar Municipal nº. 062/2008, não havendo 

que se falar em demissão. Por tais motivos, requer a concessão da tutela 

provisória de urgência para compelir o requerido a reintegrá-lo ao seu 

cargo público, restabelecendo-se a remuneração recebida. No mérito, 

pugna pela declaração de nulidade do ato administração que culminou com 

a demissão do autor, bem como sua reintegração ao trabalho para o 

mesmo cargo, função e salário. Requer, também, a condenação do 

requerido a indenizá-lo moralmente, e em honorários advocatícios. Juntou 

procuração e documentos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. 

Como dito no relatório, pretende o autor a concessão de tutela provisória 

de urgência para obrigar o requerido a reintegrá-lo no cargo público 

anteriormente ocupado, tendo em vista sua demissão ter se operado de 

forma injusta, parcial e desproporcional. Para o deslinde da questão posta 

nos autos, de acordo com o que dispõe o art. 300, “caput”, do NCPC, a 

concessão da tutela provisória de urgência reclama a presença dos 

seguintes requisitos: (i) elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais 

pressupostos são cristalizados, respectivamente, pelos brocardos 

jurídicos “fumus boni iuris” e “periculum in mora”. A Lei Complementar nº. 

062/2008 dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 

Pontes e Lacerda/MT, e, consequentemente, prevê as hipóteses de 

demissão. Prevê o art. 37, da mencionada Lei, que a demissão “é o ato de 

caráter punitivo, em razão de infração grave, pelo qual o servidor é 

desligado do serviço público, mediante processo administrativo disciplinar 

ou judicial”. De acordo com a decisão proferida pelo Prefeito de Pontes e 

Lacerda, em 04 de junho de 2018 (ID nº. 15427654), a demissão é a 

medida imposta considerando “não só as faltas reiteradas ao trabalho, 

sem qualquer preocupação em apresentar justificativa, mas também um 

clássico caso de desídia”. Fundamenta o Prefeito que a suposta conduta 

perpetrada pelo requerente, quais sejam as faltas ao trabalho, 

caracterizou inassiduidade habitual, prevista como causa de demissão no 

art. 147, III, da Lei Complementar nº. 062/2008. Art. 147 – A demissão será 

aplicada nos seguintes casos: (...) III – inassiduidade habitual; (...) De fato, 

é vedado ao servidor público municipal ausentar-se do serviço, segundo 

previsão abaixo: Art. 132. Ao servidor público é proibido: I – ausentar-se 

do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe 

imediato; (...) No entanto, a decisão proferida pelo Chefe do Poder 

Executivo de Pontes de Lacerda carece de motivos ensejadores à 

penalidade de demissão do requerente, conforme explico. Apesar de 

mencionar em sua deliberação que a demissão do requerente se deu em 

virtude de inassiduidade habitual, não foi capaz de demonstrar sua 

materialidade. Isto porque o art. 154, da Lei Complementar, define que 

“entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa 
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justificada, por 30 (trinta) dias, interpoladamente, durante o período de 24 

(vinte e quatro) meses”. E ainda: Art. 155. Na apuração de abandono de 

cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento 

sumário a que se refere o art. 148, observando-se especialmente que: I – 

a indicação da materialidade dar-se-á; (...) b) no caso de inassiduidade 

habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, 

por período igual ou superior a trinta dias interpoladamente, durante o 

período de vinte e quatro meses; (...) Neste viés, verifica-se que o 

veredicto do Chefe do Executivo não observou a norma jurídica, haja vista 

a ausência de indicação dos dias de falta ao serviço sem causa 

justificada, conforme prevê a Lei Complementar nº. 062/2008. Portanto, 

ante a ausência da caracterização de inassidudiade habitual, a penalidade 

de demissão torna-se indevida. Portanto, presente se faz o primeiro 

requisito para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada na 

exordial, eis que existem nos autos elementos que evidenciam a 

probabilidade de direito invocado (fumus boni juris). Lado outro, no que 

concerne à configuração do segundo requisito legal, pertinente ao perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, “caput”, do 

NCPC) (“periculum in mora”), verifico que se encontra amparado nas 

razões iniciais, especialmente pelo fato de que a não reintegração do 

autor ao cargo público anteriormente por ele ocupado, implicaria na perda, 

ainda que momentâneo, ao percebimento da remuneração a qual faz jus 

os ocupantes do multicitado cargo na Administração Pública. Em assim 

sendo, DEFIRO o pedido antecipatório para DETERMINAR que o MUNICÍPIO 

DE PONTES E LACERDA reintegre o autor no cargo público anteriormente 

por ele ocupado, com a percepção da remuneração anteriormente 

praticada, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de imposição 

de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar máximo de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos moldes do art. 536, §1º, c/c o art. 537, 

“caput”, ambos do NCPC. CITE-SE o réu para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo legal, na forma do art. 183, “caput”, do NCPC, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 

344 do NCPC. Após, com a juntada da resposta, INTIME-SE a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, impugnar a contestação apresentada. DEFIRO, por fim, os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC. 

EXPEÇA-SE o necessário COM URGÊNCIA. Pontes e Lacerda, 20 de 

setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 162207 Nr: 1405-25.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Mizidio Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Visto em correição.

Considerando o teor da certidão de fls. 134, noticiando que o reeducando 

LUCAS MIZIDIO BARBOSA foi transferido para a Comarca de Cuiabá/MT, 

bem como manifestação ministerial de ref. 49, DETERMINO a remessa dos 

presentes autos ao Juízo das Execuções Penais daquela Comarca, para 

fins de fiscalização da pena imposta ao reeducando.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 144149 Nr: 5317-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Dantas Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 (...).III - DA PROGRESSÃO DE REGIMENão obstante as petições da i. 

Defesa e parecer do Ministério Público, conforme cálculo anexo, o 

requisito objetivo para progressão regimental será atingido apenas em 

(13/10/2018). Por corolário, DETERMINO que os autos aguardem em 

cartório até a referida data, na qual, uma vez preenchidos os requisitos 

objetivos e subjetivos, será devidamente concedida a progressão de 

regime ao reeducando.No mais, remetam-se os autos, para ciência e 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – 

Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - 

e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que figura/atua 

como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre 

outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e 

CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se 

dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei 

n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Cumpra-se, 

com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 102350 Nr: 3089-87.2015.811.0013

 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): Diego Lopes Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes à intimação do patrono do réu para, no prazo de 5 (cinco) 

dias apresentar memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 118096 Nr: 2892-98.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Barga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565/MT

 Vistos em correição.

Analisando o petitório da i. Defesa verifico que não merece deferimento, 

pois a data mencionada no cálculo de pena do reeducando, NO CAMPO 

INÍCIO DE CUMPRIMENTO É O DIA 15/09/2018.

Cientifique-se a Defesa Técnica.

Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca do 

cálculo de pena.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 86852 Nr: 4308-77.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedroso de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Massami Tsukamoto - 

OAB:8299/PR

 [...]Diante do exposto, DEFIRO a restituição de um rádio 

transmissor/receptador marca YAESSU – FT 840, devendo o objeto ser 

restituído ao OCTÁVIO CESÁRIO PEREIRA NETO.Havendo bens móveis 

lícitos apreendidos, determino a intimação do acusado para retirada no 

prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, decreto o 

perdimento e determino a destruição ou doação para entidades 

beneficentes, conforme o estado de conservação, certificando-se nos 

autos.Ainda, não há notícia de regularidade da posse/propriedade dos 

demais armamentos/munições apreendidos nos autos a subsidiar pedido 

de restituição, não sendo recomendável sua manutenção nas 

dependências deste Fórum e, por isso, DETERMINO a remessa do 

armamento/munições ao Comando do Exército, para destruição ou doação 

aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do art. 

25 da Lei 10.826/2003, regulamentado pelo art. 65 do Decreto 5.123/2004, 

na redação dada pelo Decreto 8.938/2016.Comunique-se à Direção do 

Foro para cumprimento, certificando-se nos autos.Atente-se quanto aos 

bens já apreendidos e restituídos.Após, o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações necessárias.[...]
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 12649 Nr: 88-51.2002.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VILELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Considerando a informação constante no laudo pericial de fl. 49, 

concluindo que o acusado de encontra-se em de demência neurológica , 

com dificuldade de marcha e necessitando de terceiros para 

sobrevivência, bem como o relatório psicológico ter como hipótese 

diagnosticada que o réu é portador de esquizofrenia paranoide e doença 

de parkison (fl. 178), dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 133334 Nr: 658-12.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Felix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 (...)Ressalto que nesta Comarca existe campus do curso de Direito da 

UNEMAT, havendo atuação do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, apto e 

ávido a participar de forma graciosa na defesa dos réus necessitados, 

não havendo custo adicional para o Estado.Desse modo, diante de todas 

essas considerações, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da 

UNEMAT – campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa da ré CRISTIANE 

FELIX até o final da demanda, de forma graciosa, sem arbitramento de 

honorários advocatícios.Intime-se o NPJ para que assuma o compromisso 

ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias.2- Trata-se de Ação Penal Pública, em que a 

denúncia foi recebida, tendo sido o acusado devidamente citado e 

ofereceu resposta à acusação nos moldes do art. 396-A do CPP.Os autos 

vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.Em análise detida dos autos, 

verifico que se fazem presentes os requisitos genéricos e específicos 

para o recebimento e processamento da presente ação penal, já que há 

um suporte probatório mínimo para respaldar a peça acusatória, não 

sendo, hipótese de absolvição sumária (art. 397, do CPP).Posto isto, 

ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do Código de 

Processo Penal.3- Designo a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 05/11/2018, às 14h00min.Intimem-se a ré, a vítima, a testemunha da 

acusação e AS TESTEMUNHAS DA DEFESA.Intimem-se Ministério Público 

e Defesa.Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora 

desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 131605 Nr: 8846-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Saucedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Ressalto que nesta Comarca existe campus do curso de Direito da 

UNEMAT, havendo atuação do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, apto e 

ávido a participar de forma graciosa na defesa dos réus necessitados, 

não havendo custo adicional para o Estado.Desse modo, diante de todas 

essas considerações, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da 

UNEMAT – campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa do réu JAIR 

SAUCEDO até o final da demanda, de forma graciosa, sem arbitramento de 

honorários advocatícios.Intime-se o NPJ para que assuma o compromisso 

ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias.2- Trata-se de Ação Penal Pública, em que a 

denúncia foi recebida, tendo sido o acusado devidamente citado e 

ofereceu resposta à acusação nos moldes do art. 396-A do CPP.Os autos 

vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.Em análise detida dos autos, 

verifico que se fazem presentes os requisitos genéricos e específicos 

para o recebimento e processamento da presente ação penal, já que há 

um suporte probatório mínimo para respaldar a peça acusatória, não 

sendo, hipótese de absolvição sumária (art. 397, do CPP).Posto isto, 

ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do Código de 

Processo Penal.3- Designo a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 05/11/2018, às 13h00min.Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, 

Ministério Público e Defesa.Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos 

residentes fora desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 112099 Nr: 930-40.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400, Odário Greque Ferraz - OAB:4.170-B/MT

 (...)Ressalto que nesta Comarca existe campus do curso de Direito da 

UNEMAT, havendo atuação do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, apto e 

ávido a participar de forma graciosa na defesa dos réus necessitados, 

não havendo custo adicional para o Estado.Desse modo, diante de todas 

essas considerações, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da 

UNEMAT – campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa do réu AMAURI 

DIAS DA SILVA até o final da demanda, de forma graciosa, sem 

arbitramento de honorários advocatícios.Intime-se o NPJ para que assuma 

o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.2- Trata-se de Ação Penal Pública, 

em que a denúncia foi recebida, tendo sido o acusado devidamente citado 

e ofereceu resposta à acusação nos moldes do art. 396-A do CPP.Os 

autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.Em análise detida dos 

autos, verifico que se fazem presentes os requisitos genéricos e 

específicos para o recebimento e processamento da presente ação penal, 

já que há um suporte probatório mínimo para respaldar a peça acusatória, 

não sendo, hipótese de absolvição sumária (art. 397, do CPP).Posto isto, 

ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do Código de 

Processo Penal.3- Designo a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 05/11/2018, às 15h00min.Intimem-se a vítima e a testemunha NO 

ENDEREÇO FORNECIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.Intimem-se Ministério 

Público e Defesa.Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos 

residentes fora desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 99776 Nr: 1990-82.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciele Silva Bazan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 (...)Ressalto que nesta Comarca existe campus do curso de Direito da 

UNEMAT, havendo atuação do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, apto e 

ávido a participar de forma graciosa na defesa dos réus necessitados, 

não havendo custo adicional para o Estado.Desse modo, diante de todas 

essas considerações, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica – NPJ da 

UNEMAT – campus Pontes e Lacerda/MT para a defesa do réu GRACIELE 

SILVA BAZAN até o final da demanda, de forma graciosa, sem 

arbitramento de honorários advocatícios.Intime-se o NPJ para que assuma 

o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.2- Trata-se de Ação Penal Pública, 

em que a denúncia foi recebida, tendo sido o acusado devidamente citado 

e ofereceu resposta à acusação nos moldes do art. 396-A do CPP.Os 

autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.Em análise detida dos 

autos, verifico que se fazem presentes os requisitos genéricos e 

específicos para o recebimento e processamento da presente ação penal, 

já que há um suporte probatório mínimo para respaldar a peça acusatória, 
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não sendo, hipótese de absolvição sumária (art. 397, do CPP).Posto isto, 

ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do Código de 

Processo Penal.3- Designo a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 05/11/2018, às 15h00min.Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, 

Ministério Público e Defesa.Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos 

residentes fora desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 174744 Nr: 6710-87.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO ADALBERTO 

MACIEL CARNEIRO - OAB:8697

 Vistos em correição.

Com vistas a adequar a pauta de audiência desse magistrado, ANTECIPO 

a audiência de instrução e julgamento do presente feito para o dia 15 de 

outubro de 2018, às 13h30min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 169542 Nr: 4686-86.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

parcialmente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCIONE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 1 de outubro de 2018, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL BOLOGNONI DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 1 de outubro de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001923-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FISCHER & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente, para no prazo 10 (dez) dias, dar 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LEANDRO ARAUJO - ME (REQUERENTE)

LADARIO SILVA BORGES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 6 de novembro de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NELSON APARECIDO BRESANIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 6 de novembro de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN (ADVOGADO(A))

JAILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 6 de novembro de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DANIEL ROQUE SAGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 6 de novembro de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE CARVALHO SCHUVARTZHAUPT (REQUERENTE)

ADRIANA BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 6 de novembro de 2018, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001418-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 6 de novembro de 2018, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001389-54.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR APARECIDA AQUINO MOREIRA (REQUERENTE)

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 6 de novembro de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DANIEL ROQUE SAGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 6 de novembro de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-45.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GLAUCIELE BATISTA PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogados das partes promovida para manifestarem no processo 

quanto ao Despacho retro.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64056 Nr: 603-63.2014.811.0014

 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): Edson Alves Perrot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Spigosso - 

OAB:5821-B/MT, Rodrigo Kurz Roggia - OAB:13301-A

 “VISTO. Vislumbra-se que fora procedida à leitura da denúncia ao 

acusado e, posteriormente, realizado o seu interrogatório. Ainda, 

constata-se que através de pesquisa realizada junto ao site do TJMT, afim 

de certificar o andamento da Carta Precatória expedida nos autos para 

oitiva para a oitiva da testemunha/acusação Luiz Carlos Pinheiro, verifiquei 

que fora designada data para tal finalidade no dia 22/10/2018 às 14h15min 

(MT), conforme juntado aos autos. Desta forma, após a data mencionada, 

DILIGENCIE A SECRETARIA o retorno da referida missiva. Com o retorno, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público e a Defesa para 

apresentarem seus memoriais escritos, no prazo legal de 05 (cinco) dias. 

Após, tornem os autos conclusos para sentença. Cumpra-se, com 

urgência vez que se trata de processo Meta 02 da CNJ.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77629 Nr: 2295-92.2017.811.0014

 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: Antonio Pereira Branco Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Vislumbra-se que neste ato fora realizada a colheita do 

depoimento pessoal da parte autora, bem como a inquirição das 

testemunhas arroladas pela mesma e, considerando que não houve 

requerimento de diligências pelas partes, razão pela qual, DOU POR 

ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. No mais, converto as 

alegações finais em memorias finais. Assim, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para manifestação e, após, à parte autora e à parte 

requerida, consecutivamente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, em 

consonância com o artigo 364 §2º do Código de Processo Civil, para a 

apresentação de memoriais finais escritos. Após, façam os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29840 Nr: 644-35.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dione Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marizete Gregório Tardin, Djalma Rodrigues da 

Silva, Anna Karina Rodrigues de Almeida Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ferramosca Netto 

- OAB:6409/MT

 Código: 29840

VISTO,

Cuida-se de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais 

formulado por ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO em face de DIONE 

ALVES VIEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos (fls. 584/585)

Desta feita, INTIME-SE o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito que totaliza o valor de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), conforme no petitório de fl. 584/585, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como 

honorários advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar (CPC, art. 

523, § 1º).

CONSIGNE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

(CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Por fim PROCEDA-SE, o Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, 

ambos da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT 19 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67026 Nr: 689-97.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, LUIZ 

CARLOS DOS SANTOS, TIAGO ROBERTO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 67026

VISTO,

Trata-se de ação executória movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, em que 

este pugna sejam realizadas buscas de endereços dos executados nos 

sistemas Infojud e SIEL, visando localizar os executados, conforme 

petitório de fl.73.

Pois bem.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de encontrar o 

endereço do executado, pois não há sequer prova de que diligenciou junto 
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a órgãos dos que tem acesso, comprovando que ao menos tentou obter 

alguma informação pertinente.

Ressalta-se, ainda, que somente se comprovado que efetivamente não se 

logrou êxito na localização de endereços, tal como com a negativa de 

eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, poder 

este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou demais 

órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, por ora, o pedido de fl. 73, notadamente por 

tratar-se de diligência da parte.

Por fim, DILIGENCIE-SE a parte autora para informar nos autos os 

endereços atualizados dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 17 de Setembro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 724 Nr: 199-42.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Celestino das Neves, Valério Ramos 

Varanda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321

 Código: 724

VISTO,

Trata-se de execução de título extrajudicial intentada por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de LOURIVAL CELESTINO DAS NEVES e 

VALÉRIO RAMOS VARANDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Analisando os autos, verifica-se que anteriormente fora deferido o pedido 

de bloqueio via sistema BACENJUD, restando negativo o resultado e, desta 

forma, pugna a parte exequente pela realização de pesquisas via sistema 

Renajud conforme petitório de fl. 270.

Todavia, exsurge-se dos autos que a parte exequente não juntou qualquer 

documento que ateste que tenha diligenciado previamente com vistas a 

localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, em que 

pese tenha acesso ao sistema Infoseg e, também, ante a possibilidade de 

diligências junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o Cartório de 

Registro de Imóveis.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, INDEFIRO o 

pedido de consultas junto ao sistema Renajud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 17 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61691 Nr: 1373-27.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itala kassia Alves Rocha - 

OAB:19.523-O/MT

 Código 61691

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 que dê prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

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.: 78021 Nr: 151-14.2018.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itala kassia Alves Rocha - 

OAB:19.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à 

execução fiscal e, consequentemente, DECLARO EXTINTO o feito, com 

resolução, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC.Por corolário, 

CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o 

valor atualizado da execução. Certificado o trânsito em julgado, JUNTE-SE 

cópia da presente sentença aos autos em apenso e, após, ARQUIVEM-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 14 de setembro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77715 Nr: 2345-21.2017.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN JORGE DE BRITO ME, Jonathan 

Jorge de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 77715

VISTO,

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO 

LTDA em face de JONATHAN JORGE DE BRITO - ME e OUTRO, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Intimada para manifestar-se, a parte requerente informou o adimplemento 

total da dívida, por meio extrajudicial, postulando, assim, pela extinção da 

presente feito, conforme petitório de fl. 66.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme relato alhures, houve a satisfação integral da dívida que seu 

ensejo ao ajuizamento desta ação, de tal sorte que a parte credora postula 

a extinção do feito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de 

mérito, haja vista o pagamento da dívida.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 19 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79307 Nr: 758-27.2018.811.0014

 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, Stefani dos 

Santos Canella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:19.456/MT

 “VISTO. De início, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

mantendo a segregação cautelar, com fundamentação em áudio. Ademais, 

vislumbra-se que neste ato fora procedida à leitura da denúncia ao 
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acusado e, posteriormente, realizado o seu interrogatório. Ainda, 

ressalva-se que as partes concordaram em realizar o interrogatório do 

acusado anteriormente à inquirição das testemunhas de acusação/defesa, 

visto que as mesmas não se fizeram presentes neste ato. Por 

conseguinte, DEFIRO o pedido das partes em relação à insistência na 

oitiva das testemunhas arroladas e, deste modo, REDESIGNO audiência em 

continuação para o dia 10/10/2018, ás 16h30min (MT). No mais, 

REQUISITEM-SE os Investigadores da Polícia Civil para comparecerem ao 

ato redesignado, bem como INTIME-SE novamente a testemunha Juviniano, 

no endereço acostado aos autos. Por fim, considerando que o denunciado 

fora interrogado neste ato, razão pela qual, dispenso a 

requisição/presença do mesmo ao ato redesignado. Cumpra-se, com 

urgência, vez que se trata de processo com réu preso.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30201 Nr: 1005-52.2011.811.0014

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJXdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leislie F. Haenisch - 

OAB:20.099/GO, Marcio F. Arruda Montenegro - OAB:MT/15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Código: 30201

VISTO,

 CUMPRA-SE a sentença retro prolatada, atentando-se a secretaria evitar 

conclusões desnecessárias.

Às providências necessárias.

Poxoréu/MT, 18 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63325 Nr: 17-26.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 63325

VISTO,

 Considerando que a Procuradoria Estadual está confeccionando os 

cálculos de liquidação em procedimento análogos movidos em face da 

municipalidade requerida, visando promover a celeridade processual bem 

como a economia dos cofres públicos, REMETAM-SE os autos ao 

mencionado órgão, a fim de que manifeste a possibilidade de tal 

desiderato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 17 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30110 Nr: 914-59.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliveira José Xavier, Murillo Espinola de Oliveira Lima, 

Carlos Alberto Oliveira Espinola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:OAB/SP 228.213

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, e CONCEDO, 

novamente, à requerida o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, 

adimplir as custas processuais finais.Se decorrido o prazo in albis, 

DETERMINO, desde logo, seja encaminhado ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT os documentos listados no Provimento nº 

80/2014-CGJ, para as providências cabíveis, conforme determina o 

também Provimento nº 88/2014-CGJ.Após, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 17 de Setembro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74930 Nr: 1015-86.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 74930

VISTO,

Trata-se de busca e apreensão em alienação fiduciária, em que 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS requer seja procedida a 

citação por edital da requerente DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, uma vez que não fora obtido êxito na citação, conforme petitório de 

fl.47.

Pois bem.

Compulsando os autos, vislumbra-se que o Sr. Oficial de Justiça, em 

determinação para citar o requerido conforme mandado de fl. 37, não 

realizou por ausência de recolhimento das custas da Diligência, conforme 

certidão fl. 38.

Ainda, verifico que às fls. 44 e 46 foi determinada a intimação da parte 

requerente, para que, procedesse o regular andamento do feito, 

realizando o pagamento das custas, contudo, a parte se manteve inerte.

Ressalta-se, ainda, que somente se comprovado que efetivamente não se 

logrou êxito na localização de endereços, tal como com a negativa de 

eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, possa ser 

deferido o pedido de citação por edital.

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de citação editalícia fl. 47.

Deste modo, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda as diligências necessárias para cumprimento do mandado 

de fl. 37, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu-MT, 17 de Setembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010211-80.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ATAMARIO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YHANE CORREIA PEREIRA (EXECUTADO)

TARCISIO CARDOSO TONHA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010211-80.2013.8.11.0014. EXEQUENTE: ATAMARIO PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: YHANE CORREIA PEREIRA VISTO, Trata-se de ação de 

exlcusão de negativação c/c indenização por danos morais com pedido de 

tutela antecipada ajuizada por ATAMARIO PEREIRA DA SILVA em face de 

YHANE CORREIRA PEREIRA, todos devidamente qualificados nos autos. 

Verifica-se nos autos que, a parte exequente fora devidamente intimada 

no id 136994721, para que, no prazo de 5 (cinco) dias manifestasse nos 

autos, contudo, manteve-se inerte, conforme certidão de id 15145965. Os 
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autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam 

extinção com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que a 

requerente demonstrou, claramente o abandono da causa, traduzindo-se 

em seu desinteresse no prosseguimento do feito. Sobre o assunto a lição 

de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “Para que se verifique 

esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, 

isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o 

processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de 

decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial 

do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao 

processo (CPC, artigo 267, § 1º)” (Código de Processo Civil Comentado, 

Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., p. 670). Destarte, não se mostra 

arrazoado o prosseguimento do feito por mero rigorismo jurídico, sendo 

sua extinção medida cabível. Assim, restando evidente a falta de 

compromisso da parte autora para com a presente ação, JULGO EXTINTO 

o feito, com fulcro no que dispõe o art. 485, inciso III, do novo Código de 

Processo Civil, por abandono da causa. Sem custas processuais. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

04 de Setembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-68.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

YANE CAROLINE LOURENCO DE SOUZA LEMOS CAVALCANTE 

(REQUERENTE)

JEFFERSON LIMA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000489-68.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar 

a audiência de conciliação para o dia 15/10/2018, às 15h00. POXORÉO, 20 

de setembro de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA 

LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000492-23.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar 

a Audiência de Conciliação para o dia 15/10/2018, às 15h30min, vez que 

na data anterior será Feriado Municipal. POXORÉO, 20 de setembro de 

2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: 

RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-75.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES (REQUERENTE)

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS DA SILVA VILELA (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000204-75.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de designar a 

Audiência de Conciliação para o dia 12/11/2018, às 13h30min, tendo em 

vista a petição retro. POXORÉO, 20 de setembro de 2018 MARILUCIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 16933 Nr: 139-26.2007.811.0033

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP, VSA, IDFPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Intimo o (a) nobre advogado (a) da parte autora para manifestar-se no 

prazo legal, haja vista ter solicitado o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68270 Nr: 3554-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fls. 91/92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33439 Nr: 1629-10.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75436 Nr: 3582-33.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINETE DA SILVA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT20003-O, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64733 Nr: 1517-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ENDEREÇO DE Nova Maringá

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74084 Nr: 2971-80.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DAS CHAGAS, FABIO 

JANUÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fls. 99/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24492 Nr: 1739-14.2009.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ JUSTINO, VALDETE GOMES JUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, por meio de seu advogado, para que no prazo de 

05(cinco) dias manifeste-se acerca da petição de fls. 129/131.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 14578 Nr: 3394-60.2005.811.0033

 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: JOSE ROBERTO SCHMALTZ, MILTON CARVALHO, 

MARCIO AUGUSTO GUARIENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SANDOVAL GONÇALVES, DANUSA 

BALTHAZAR DE ANDRADE GONÇALVES, PAULO FRANCO DE GODOY 

BELFORT, RENATA SANDOVAL GONÇALVES BELFORT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN EDUARDO GOMES 

DE ALMEIDA - OAB:8303/MT, LUCIANA DE FREITAS PEREIRA - 

OAB:6230/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

apresentar memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24521 Nr: 1768-64.2009.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC ZERI DE MACEDO COMÉRCIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10.236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 CERTIDÃO

 Intimo o (a) nobre advogado (a) da parte autora para manifestar-se no 

prazo legal, haja vista ter solicitado o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19727 Nr: 1499-93.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDSP, APR, MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução de alimentos proposta por Adrihan 

Petzold Romeiro, representado por sua genitora Poliane da Silva Petzold, 

em face de ADÃO CAETANO ROMEIRO.

 Citado para pagamento dos valores em execução, ou para justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, o executado permaneceu inerte.

Petição dos exequentes às fls. 47/48, postulando pela prisão do 

executado, apresentando, ainda, cálculo atualizado da dívida (fl. 49).

Decisão de fl. 53 deferindo o pleito da parte exequente e determinando a 

prisão civil do executado.

 Após a prisão do executado, conforme certificado às fls. 60, 

compareceram as partes aos autos e informaram que transigiram a 

respeito do débito objeto da presente ação (fls. 61/62).

Em manifestação, o Ministério Público opinou pela homologação do acordo 

(fl.65).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Não havendo óbice ou qualquer irregularidade que impeça a 

homologação do acordo firmado entre as partes HOMOLOGO-O, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, ao passo que determino a 

suspensão dos presentes autos até cumprimento integral da transação.

 Por conseguinte, DETERMINO A IMEDIATA SOLTURA do executado ADÃO 

CAETANO ROMEIRO, brasileiro, solteiro, prestador de serviços gerais, 

portador da cédula de identidade nº 1388722-0 SSP/MT, residente na Rua 

Maranhão, esquina com a Rua Paraná, no município de São José do Rio 

Claro/MT, atualmente recolhido na Cadeia Pública de São José do Rio 

Claro/MT.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) EXPEÇA-SE Alvará de Soltura em favor do executado, salvo se por 

outro motivo deva permanecer preso.

b) Intimem-se as partes da presente decisão.

c) Após, decorrido o prazo de suspensão, vista às partes e ao Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81569 Nr: 2211-97.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON LICHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FACHINELLO - 

OAB:57831/PR

 Autos nº 2211-97.2018.811.0033

Cód. 81569

Vistos.

Para inquirição da testemunha LÚCIO MAURO SANTOS MACHADO 

designo o dia 25__/_10_/2018 às _16_:_40_ horas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000566-20.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDIA BARROS DA COSTA (REQUERENTE)

MUNIR MARTINS SALOMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (REQUERIDO)

EXTRA EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000566-20.2018.8.11.0033; Valor causa: $7,824,720.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLAUDIA BARROS DA COSTA 

Parte Ré: REQUERIDO: PERSIO DOMINGOS BRIANTE, EXTRA 

EQUIPAMENTOS LTDA, EXTRA EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME 

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$ 950,00 (novecentos e cinquenta 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 

aos autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos 

termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 20 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, Maria Margareth Dias de Castro 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA 

CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 

78435-000 - TELEFONE: (65) 33861577

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30173 Nr: 927-98.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

ZANETTI LTDA, AIRTON ANTONIO ZANETTI, JOSIANA PAULA BODANESE 

ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIANA PAULA BODANESE ZANETTI, 

Cpf: 82423741987, 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: A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso -- Sicredi Ouro Verde MT propôs 

ação de execução em desfavor da empresa para executada , Airton 

Antonio Zaneti e Josiana Paula Bodanese ante o débito de R$ 248.268,60 

(duzentos e quarenta e oito mil duzentos e sessenta e oito reais e 

sessenta centavos). A parte executada foi condenada ao pagamento dos 

valores coforme setença de fls. 136 e 136 v., convertendo a ação em 

cumprimento de sentença.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.1. Postergo a análise do pedido 

de penhora do imóvel matriculado sob número 5.145 do CRI de São José 

do Rio Claro – MT para após a apresentação da matrícula atualizada do 

referido imóvel.2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, 

conforme determinado na decisão de fl. 113.b)Intime-se por edital a 

executada Josiana Paula Bodanese Zanetti, fixando-o no átrio do fórum 

por 20 (vinte) dias e publicado no website do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, também, 

de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 

1º do CPC. Dê-se ciência à Executada de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º, conforme já determinado na decisão de fl. 139.c)Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos a 

matrícula atualizada do imóvel que pretende ver penhorado. d)Cumpridas 

as determinações, certifique-se e, em seguida, voltem conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JESSICA MARIA PINHO 

DA SILVA, digitei.

São José do Rio Claro, 17 de setembro de 2018

Maria Margareth Dias de Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29620 Nr: 368-44.2011.811.0033

 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: EVA CRISTINA DE LIMA FLAVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52755 Nr: 2138-04.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trucks Control Serviços de Logistica LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O J DE CARVALHO E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Willyan Martins - 

OAB:47560 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora e da 

parte requerida, para manifestar acerca do Mandado de Avaliação de 

Fls.115 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65006 Nr: 1639-15.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ANGELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Indefiro a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 77, vez que 

não houve a penhora de veículos, via RenaJud, restando prejudicado o 

pedido de expedição de ofício ao DETRAN.

 2. Intime-se, via DJe, o advogado do credor para que, em 15 (quinze) 

dias, manifeste-se sobre o prosseguimento do feito, postulando o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2017 Nr: 102-43.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MEDEIROS, ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Vistos em correição.

1. Postergo a análise do pedido de fl. 139 (designação de hasta pública) 

para após a intimação dos executados acerca da avaliação.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Anote-se que as intimações da parte exequente deverão ser realizadas 

na pessoa do advogado Dr. Adriano Athala de Oliveira Shcaira, e as da 

parte executada na pessoa do advogado Dr. Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira.

 b) Intimem-se os executados, através de seu advogado, via DJE, acerca 

da avaliação realizada, conforme Termo de fls. 121/136 e, seus cônjuges, 

se for o caso, a teor do disposto nos artigos 842 e 872, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74754 Nr: 3333-82.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GARCIA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial que 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE move em 

desfavor de DOMINGOS GARCIA CARNEIRO.

A inicial foi recebida à fl. 81.

 O executado foi citado à fl. 90.

Após o trâmite regular do processo, aportou-se, às fls. 91/92, petição 

informando que as partes compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e extinção do feito.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Compulsando os autos, constato que as partes são capazes e o direito 

litigioso permite composição, de sorte que não vejo óbice em homologar o 

acordo e, por consequência, extinguir o processo com apreciação do 

mérito.

3. HOMOLOGO, pois, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de fls. 91/92, e, como tal, JULGO O MÉRITO da demanda para 

homologar a transação efetivada entre as partes, com fundamento no art. 

487, III, “a”, do CPC.

Custas e despesas processuais e verba honorária nos termos do acordo.

Certifique-se o trânsito em julgado, considerada a expressa renúncia ao 

direito de recorrer (fl. 91-verso) e, em seguida, arquivem-se os autos, 

dando-se, inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50928 Nr: 26-62.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI SLOVINSKI, ANTONIO SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro o pleito de fls. 86/87, mediante apresentação da matrícula 

atualizada do imóvel propenso à penhora, visto que a juntada às fls. 25/26 

tem como data 29.09.2010.

Considerando que a penhora de bens imóveis, por expressa disposição 

legal do artigo 845, § 1º do CPC, independentemente de onde estejam 

localizados, pode se dar por termo nos autos, determino a realização da 

penhora por esse meio, com a nomeação do Executado Antonio Slovinski 

como fiel depositário.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos a matrícula atualizada do imóvel que pretende ver penhorado.

 b) Elabore-se termo de penhora do imóvel matriculado sob número 3.828 

do CRI desta Comarca, nomeando-se o executado Antonio Slovinski como 

fiel depositário.

c) Após, expeça-se mandado de avaliação e demais atos, intimando-se, 

ainda, os devedores quanto aos termos de penhora e avaliação, bem 

como para que estes, querendo, ofereçam embargos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30539 Nr: 1294-25.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM ADRIANA EBERHARDT, GERVASIO 

VINCK, SANDRA REGINA EBERHARDT FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, RITA DE CÁSSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15.688-A, TERESA CELINA ARRUDA ALVIM - OAB:15.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Restituam-se aos Executados, mediante alvará eletrônico, os valores 

penhorados através do sistema Bacenjud [fls. 77/77-verso], a teor da 

concordância expressa da parte exequente [petição de fl. 164].

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se, via DJe, os patronos das partes do inteiro teor da presente 

decisão, devendo os executados informar os dados bancários para 

viabilizar a transferência eletrônica.

b) Cumpram-se os atos porventura pendentes da sentença de fl. 

162/162-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30539 Nr: 1294-25.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM ADRIANA EBERHARDT, GERVASIO 

VINCK, SANDRA REGINA EBERHARDT FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, RITA DE CÁSSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15.688-A, TERESA CELINA ARRUDA ALVIM - OAB:15.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Restituam-se aos Executados, mediante alvará eletrônico, os valores 

penhorados através do sistema Bacenjud [fls. 77/77-verso], a teor da 

concordância expressa da parte exequente [petição de fl. 164].

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se, via DJe, os patronos das partes do inteiro teor da presente 

decisão, devendo os executados informar os dados bancários para 

viabilizar a transferência eletrônica.

b) Cumpram-se os atos porventura pendentes da sentença de fl. 

162/162-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22706 Nr: 2583-95.2008.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DO VAL RAFFA, LAERTE LEMOS DO 

VAL, CECÍLIA COVEZZI DO VAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welber Costa Baima - 

OAB:7870/MT

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido formulado pelo requerente à fl. 161 para desentranhar 

os documentos que acompanharam exordial, mediante substituição por 

cópias.
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2. Realizado o procedimento, retornem os autos ao arquivo.

3. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76539 Nr: 4000-68.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO CASSIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54895 Nr: 696-66.2014.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENARDO EIKHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCEBIDE ZANELA, ARI HOFFMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo de 30 dias solicitados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78114 Nr: 689-35.2018.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DOMINGOS PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMPAIO GONÇALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 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, uma vez que 

decorreu o prazo de 45 dias solicitados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80683 Nr: 1880-18.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PIZZOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 196025 designada Sessão de Mediação para o dia 

13/11/2018 às 14:30 horas.

 Certifico ainda, que por determinação da Juíza Coordenadora deste 

CEJUSC, com fundamento no §4º do art. 8 da Ordem de Serviço nº 

001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam com o convite das partes e seus respectivos procuradores 

jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que ocorrerá na sala 

de audiência do CEJUSC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000462-28.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BONETTI (AUTOR(A))

JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO (ADVOGADO(A))

SERGIO BONETTI (AUTOR(A))

MARIA ESTELA BISCARO BONETTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL MESSIAS (RÉU)

TONINHO (RÉU)

VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA (RÉU)

JAIME CRISTÃO PAIM (RÉU)

BATORÉ (RÉU)

AGNALDO HORACIO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000.462-28.2018.8.11.0033 Tipo de Ação : 

Reintegração/Manutenção de Posse Requerente(s): i) Adair Bonetti ii) 

Maria Estela Biscaro Bonetti iii) Ségio Bonetti Adv.: Fernando Henrique 

Cesar Leitão e Outros [procurações ID 14602633, pág. 2 e 3] 

Requerido(s): i) Agnaldo Horário ii) Valdeci Fernandes de Oliveira iii) Vulgo 

“Batoré” iv) Misael Messias v) Jaime Cristão Paim vi) Vulgo “Toninho” 

DECISÃO – CONCESSÃO – LIMINAR – [10339] Vistos em correição. 1. 

Trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C 

PERDAS E DANOS ajuizada por ADAIR BONETTI e Outros em desfavor de 

AGNALDO HORÁCIO e Outros, objetivando, liminarmente, a 

manutenção/reintegração dos Requerentes na posse de um imóvel rural 

denominado Fazenda Luar do Sertão, com área de 2.420,00 hectares, 

situado no Município de Nova Maringá/MT, termo da Comarca de São José 

do Rio Claro/MT. Relata a parte autora, em síntese, ser possuidora e 

proprietária de uma área de 2.420,00 hectares, denominada Fazenda Luar 

do Sertão, área esta devidamente matriculada no Cartório de Registro de 

Imóveis competente [matrícula nº 3.733 do CRI de Nova Maringá/MT – Id. 

14602846, pag. 01], regularizada perante os órgãos licenciadores 

ambientais, na qual se desenvolve há décadas atividade de agricultura e 

de pecuária extensiva e semi-extensiva. Narra mais que, no dia 19 

(dezenove) de maio de 2018, constatou a invasão da área, na parte de 

preservação (mata), por parte dos réus, aparentemente, com o intuito de 

desmatar e se apropriar das terras. Audiência de justificação prévia 

designada para 12.09.2018 [decisão de ID 14654778]. Tutela de urgência 

de natureza acautelatória, deferida em 03.09.2018, pela Desembargadora 

Maria Helena Gargaglione Póvoas, no Recurso de Agravo de instrumento 

nº 1009485-97.2018.8.11.000, em trâmite na Segunda Câmara de Direito 

Privado – TJMT [Id nº 15157675], sendo os requeridos (parcialmente) 

intimados da decisão em 06.09.2018 [Certidão de Id nº 15218826, pág. 01]. 

Audiência de Justificação realizada em 12.09.2018, oportunidade em que 

se procedeu a inquirição das testemunhas (i) Paulo Henrique Nuernberg 

[ouvido na qualidade de informante]; (ii) Tiago Biscaro Bonetti [ouvido na 

qualidade de informante]; (iii) Tarcilio Mingroni Marcon [ouvido na qualidade 

de testemunha]; (iv) Daniel Manfroi [ouvido na qualidade de testemunha] e 

(v) Francisco Prado Cardoso [ouvido na qualidade de testemunha]. É o 

relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. O Código de Processo Civil, 

especificamente em seu artigo 560, prescreve que o possuidor tem o 

direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado à 

posse em caso de esbulho. Conforme se verifica, o possuidor que, por ato 

violento, clandestino ou precário, for despojado de sua posse, poderá ser 

reintegrado judicialmente, desde que prove que tem a posse da coisa e 

que está ameaçado de perdê-la em consequência daquele ato e que a 

espoliação foi praticada dentro de ano e dia. Os requisitos necessários 

para a reintegração encontram-se previstos no artigo 561 do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 459 de 569



Nesse sentido, denota-se que o primeiro requisito a ser provado, para que 

o possuidor obtenha proteção de sua posse, é portanto, a posse atual, 

isto é, a que, quando o espoliador praticou o ato espoliativo, o possuidor 

estava na posse da coisa. Não se trata, porém, de prova de propriedade, 

mas de posse. O segundo requisito é a ocorrência do esbulho, 

comprovando que o possuidor foi despojado da posse por ato violento ou 

por meio clandestino ou, ainda, em virtude de um estado meramente 

precário. O último requisito a ser provado diz respeito ao tempo de 

esbulho. É preciso que, ao ser ajuizada a ação, não tenha decorrido mais 

de ano e dia do ato espoliativo. Se já decorrido este tempo, a posse 

adquirida pelo esbulho ou esbulhador legitimou-se e, assim, ele é que terá 

direito de ser assegurado pela posse. Pois bem. In casu, a liminar deve ser 

deferida, vez que os Requerentes preenchem todos os requisitos 

necessários à reintegração liminar. Isso porque, no caso em tela, restou 

demonstrado que os autores eram os atuais possuidores do bem, 

conforme se verifica a partir dos documentos que acompanharam a 

exordial, especialmente: a comunicação de Vacinação do INDEA/MT, 

datado de 05.06.2018 [Id nº 14602667, Pág. 01], os documentos 

fotográficos [Id nº 14602708, Págs. 01/17], o demonstrativo de situação de 

informações declarada no CAR, cadastradas de 20.01.2014 [Id nº 

14602858] e o depoimento testemunhal colhido em audiência de 

justificação [depoimentos arquivados em mídia audiovisual, junto a 

Secretaria de 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio 

Claro/MT]. Da mesma forma, o segundo requisito encontra-se devidamente 

comprovado pela Ata Notarial de Constatação [Id nº 14602896], Boletim de 

Ocorrência nº 2018.219038 [Id nº 14604791] de fls. 323/324 e 

testemunhas ouvidas na audiência de justificação prévia. Por fim, quanto 

ao requisito do tempo, da mesma forma restou comprovado, tendo em 

vista que a ameaça é iminente, eis que há menos de 90 (noventa) dias 

houve a invasão da propriedade, não ultrapassando ano e dia. Vejamos 

trechos destacados dos depoimentos prestados pelas testemunhas, 

colhidos em audiência de justificação, a corroborar com posse atual, a 

ocorrência do esbulho e o tempo da usurpação: FRANCISCO PRADO 

CARDOSO [testemunha]: “Adv. Autor: Eu vou mostrar para o senhor um 

mapa da área, só para facilitar e o mesmo mapa que foi mostrado para 

outros, a questão da área invadida, aqui esta a sede do senhor Bonetti, o 

senhor sabe mais ou menos onde o pessoas está, o senhor consegue 

dizer onde é? Testemunha: Estão em três entradas, no meio até na 

beirada. Adv. Autor: Quando o senhor constatou essa invasão ali, quando 

o senhor viu esse pessoal lá? Testemunha: Uns três meses atrás. Adv. 

Autor: O senhor sabe quem esta mandando lá? Testemunhas: O que eu 

sei é o Paim mesmo. Adv. Autor: Nessa área que esta tendo invasão 

alguma vez como seu Bonetti já teve outra invasão? Testemunha: Não. 

Adv. Autor: E dele ali? E ele que cuida daquela área e o senhor também? 

Testemunha: Sim. Adv. Autor: Então ele está, e ele produz ali, tem um gado 

do senhor lá? Testemunha: Sinal gestual positivo.” [Depoimento arquivado 

em mídia audiovisual, junto a Secretaria deste Juízo]. TARCILIO MINGRONI 

MARCON [testemunha]: “Testemunha: O senhor Valdecir eu não conheço 

o senhor como vizinho, não assinei GEO para ninguém. Adv.Autor: GEO o 

senhor diz carta de confinante? Testemunha: É confrontante né, e eu 

estou aqui desde ano de 1976 que eu adquiri está área que eu tenho 

posse. Adv.Autor: O senhor é vizinho de área do senhor Bonetti. 

Testemunha: Sim. (...) Adv. Autor: O Senhor está sabendo de alguma 

invasão naquela região ali? Testemunha: Estou sabendo da do senhor 

Bonetti e eu já entrei com um processo na primeira vara, porque eles estão 

abrindo a picada, divisa assim, e já tem algumas pessoas ali. Adv. Autor: 

Então na divisa da área do senhor, o senhor também entrou um processo 

contra invasores. Testemunha: Sim (...) o cartório estava lá no mato e 

constatou os invasores. Adv. Autor: O senhor Bonetti esta nessa área a 

quanto tempo? Testemunha: Eu conheço o seu Bonetti, faz uns quinze 

anos. Adv. Autor: E ele sempre teve a posse da área de mata ou da área 

do pasto: Testemunha: Ele é o possuidor de tudo. Adv. Autor: Já teve 

alguma invasão, alguém chegou na área do seu Bonetti, que o senhor 

ouviu falar? Testemunha: Nunca. Adv. Autor: E na do senhor? 

Testemunha: Também não. (...) Adv. Autor: Quando que começou essa 

invasão? Testemunha: Apareceu esse GEO, esse GEO, GEO virtual (...) 

foi feito em três dias e aprovado, foi feito sem demarcação. Adv. Autor: 

Que é o que está em nome do Senhor Valdecir? Testemunha: É. Esse GEO 

foi cancelado. (...) Testemunha: Eles estão em cima da área de reserva. 

(...) Eu sou vizinho dele e sei que ele tem essa área a muito tempo (...)” 

[Depoimento arquivado em mídia audiovisual, junto a Secretaria deste 

Juízo]. DANIEL MANFROI [testemunha]: “Adv. Autor: O senhor Bonetti o 

senhor conhece? Testemunha: Somos vizinhos de área. Adv. Autor: O 

senhor esta sabendo de alguma invasão da área do senhor Bonetti? 

Testemunha: Sim (...) sou vizinho em maio eu encontrei ele, e ele me falou 

que a terra dele tinha sido invadida e eu tenho a licença dele para passar 

por dentro da terra dele, para passar para outra área que eu tenho de 

lavoura, daí eu constatei o caso, que eu vi que tinha um pessoa lá, que 

tinha invadido a terra. (...) Adv. Autor: Apenas pró forma, o seu Bonetti ele 

que fica nessa área, ele é o possuidor dessa área, ele tem área inteira 

dele ou ele cuida só de um pedaço. Testemunha: Desde que eu cheguei lá 

em 2002 eu sempre soube que área é dele (...) a área toda. Adv. Autor: 

Ele tem área de reserva legal? Testemunha: Mato eu acredito que seja 

reserva legal. Adv. Autor: E lá nunca teve gente? Testemunha: Não. Adv. 

Autor: Em maio o senhor falou que começou a invasão. Testemunha: Isso 

Adv. Autor: A terra do senhor está invadida de alguma forma? 

Testemunha: Não.” [Depoimento arquivado em mídia audiovisual, junto a 

Secretaria deste Juízo]. Assim, estando a inicial composta pelos requisitos 

necessários, qual seja a posse e esbulho praticado pelos Requeridos, o 

deferimento da medida liminar é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, 

com fundamento nos artigos 560, 561, 562, 563, todos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar que se expeça 

o competente Mandado de Reintegração de Posse, a fim de reintegrar os 

Autores na posse da área do imóvel rural denominado Fazenda Luar do 

Sertão, com área de 2.420,00 hectares, situado no Município de Nova 

Maringá/MT, termo da Comarca de São José do Rio Claro/MT. 4. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências: (a) Expeça-se Mandado 

de Reintegração de Posse da área do imóvel rural denominado Fazenda 

Luar do Sertão, com área de 2.420,00 hectares, situado no Município de 

Nova Maringá/MT. Estipulo, ainda, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), em caso de descumprimento da presente decisão, nos termos do 

art. 139, IV, do CPC. (b) Intime-se, via DJe, os patronos das partes. (c) 

Citem-se e intimem-se os Requeridos, advertindo-se de que o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar inicia-se com a intimação desta decisão 

(CPC/2015, art. 564, parágrafo único), consignando no mandado a 

advertência constante do artigo 344 do Código de Processo Civil de 2015. 

Às providências, com urgência. São José do Rio Claro, 20 de setembro de 

2018. (documento assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz 

de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51083 Nr: 1351-53.2015.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDIS FERNANDES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63186 Nr: 2896-90.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETHA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 
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OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 2896-90.2017.811.0049 - (código 63186)

Requerente: DEUSDETHA ALVES DE OLIVEIRA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 13h30min. Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 19 de setembro de 2018.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62709 Nr: 2647-42.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA PESSOA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 2647-42.2017.811.0049 - (código 62709)

Requerente: MARIA DA PENHA PESSOA FERREIRA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 13h00min. Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 19 de setembro de 2018.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 2239 Nr: 167-53.2001.811.0049

 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: SATURNINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 Autos 2239

Vistos etc.

Trata-se de execução promovida por Saturnino Gonçalves contra a 

Fazenda Pública Municipal de Vila Rica.

Em 19/02/2009, em relação ao valor incontroverso do debito, foi expedido 

Ofício de Requisitório de fl. 170.

 Em 01/06/2009, aportou aos autos Ofício nº 116, da Diretoria do 

Departamento Auxiliar da Presidência (fl. 178), solicitando cópia de peças 

dos autos e informação quanto ao trânsito em julgado tanto da fase do 

processo de conhecimento, como embargos à execução.

Em 09.03.2018, juntou-se ao autos Ofício nº 439, da Diretoria do 

Departamento Auxiliar da Presidência (fl. 200/201), solicitando 

informações sobre a regularização do precatório expedido em 2009.

Este magistrado ao tomar conhecimento do Ofício nº 439/2018-DAP, pelo 

Malote Digital, proferiu o seguinte despacho no rosto do documento: 

“Vistos, À Gestora Judicial para providências com URGÊNCIA. V.R. 

16/03/18.”

 Hoje, tomo conhecimento do Ofício nº 1188, da Diretoria do Departamento 

Auxiliar da Presidência (fls. 202/203), reiterando o Ofício anterior.

 Pois bem, determino à Gestora Judicial que providencie a complementação 

do Ofício Requisitório expedido às fl. 170 com as peças e informações 

faltantes.

 Encaminhe-se cópia desse despacho à Diretoria do Departamento Auxiliar 

da Presidência. Intimem-se as partes.

Cumpra-se, com a máxima urgência, expedindo o necessário.

Vila Rica-MT, 19 de setembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55458 Nr: 1707-14.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS DA SILVA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por invalidez

Código: 55458

Vistos.

Como as partes concordaram com o laudo pericial, HOMOLOGO-O, para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade rural 

em regime de economia familiar exercida pela parte requerente; b) 

qualidade de segurado especial; e c) o alcance dessa moléstia, a influir em 
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seu desempenho profissional.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 15:00 horas (horário oficial do Mato Grosso. 

Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 19 de setembro de 2018.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61928 Nr: 2201-39.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDSON DE SOUSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT, SHINTHIA MARIA GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:16.950-O/MT

 Vistos.

O acusado Jardson de Souza dos Santos, por seu advogado dativo (fls. 

48), apresentou razões de apelação da sentença condenatória proferida 

neste feito.

A secretaria judicial certificou às fls. 112 que o recurso foi apresentado 

intempestivamente.

 In casu, a interposição do recurso se deu pela manifestação do réu no 

momento em que foi intimado da sentença condenatória.

 Intimada a defesa técnica para apresentação das razões recursais, estas 

foram apresentadas após o prazo legal de 08 (oito) dias.

Pois bem.

 Verifico que a interposição do apelo foi tempestiva, embora a 

apresentação das razões do recurso tenha ocorrido fora do prazo.

Sobre o tema, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o 

entendimento de que a apresentação das razões da apelação fora do 

prazo constitui mera irregularidade que não obsta o conhecimento do 

apelo.

Assim, RECEBO o recurso de apelação interposto pelo acusado Jardson 

de Sousa dos Santos, com fundamento no artigo 593, inciso II, do Código 

de Processo Penal, uma vez que estão presentes todos os requisitos de 

admissibilidade.

 Intime-se o apelado para apresentação de contrarrazões no prazo legal, 

nos termos do CPP, artigo 600, caput.

Com a apresentação das contrarrazões, encaminhem os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44027 Nr: 942-48.2013.811.0049

 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: RAMILIO MARIA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 44027

Vistos.

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente de que não possui recursos suficientes 

para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do 

Art. 99, da Lei 13.105/15.

Cumpra-se.

 Vila Rica/MT, 14 de setembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 12682 Nr: 281-79.2007.811.0049

 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: GILO ANTONIO FORNAZIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NORDETE 

DE MATO GROSSO- CONOMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO TAVARES DE 

SENA - OAB:6432-B/MT, ROSANNE CRISTINA GOMES - 

OAB:12298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 Ação Monitória

Código 12682

Vistos.

Considerando o Recurso de Apelação interposto às fls. 167/174, 

INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, no 

prazo de 15 dias.

Após, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 14 de setembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 2867 Nr: 2262-17.2005.811.0049

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECIDES DE SOUZA COSTA, JOSÉ GOMES 

SOARES, JOSÉ ALVES DE ALMEIDA, MARCIOLINO DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 código 2867

Vistos.

Ação de Execução Fiscal proposta pelo Banco Bradesco em face de 

Mecides de Souza Costa, José Gomes Soares, Marciolino de Souza Costa 

e José Alves de Almeida, ambos devidamente qualificados na inicial.

 Devidamente intimada para dar prosseguimento no feito, a exequente 

quedou-se inerte, conforme certidão de (fl.51).

É o relatório.

 Decido.

 Considerando que a parte Autora não promoveu as diligências 

necessárias e abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias, e, 

apesar de intimada para se manifestar sobre o prosseguimento da ação 

(fls. 53/54), deixou transcorrer in albis, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas, pela parte exequente.

 Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

P. R. I. C.
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Vila Rica/MT, 14 de setembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51000 Nr: 1296-05.2015.811.0049

 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: VALDEMAR MOREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o Recurso de Apelação interposto às fls. 124/130, intime-se 

a parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 

15 dias.

No mesmo ato, intime-se o INSS também para informar sobre a 

IMPLANTAÇÃO do benefício ao autor, nos termos da sentença de 

fls.115/123.

Após, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1.ª Região.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64216 Nr: 398-84.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 398-84.2018.811.0049 - (código 64216)

Requerente: VILMA DOS SANTOS RODRIGUES

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 15h30min. Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 19 de setembro de 2018.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63677 Nr: 19-46.2018.811.0049

 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: FRANCISCO ROGOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 19-46.2018.811.0049 - (código 63677)

Requerente: FRANCISCO ROGOWSKI

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 16h00min. Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 19 de setembro de 2018.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 1911 Nr: 554-05.2000.811.0049

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIYOKAZU SASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

TEREZINHA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO PRESTES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:16030-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE ROCHA 

FARIA - OAB:4.198/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção do feito, conforme art. 485 do NCPC.

Cumpra-se.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33994 Nr: 89-47.2014.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldo Vicente Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34001 Nr: 95-54.2014.811.0035

 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: Maria José Mendonça Cajango

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48059 Nr: 991-92.2017.811.0035

 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: Celita Kollemberg Sang

 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:

 Cód. 48059DECISÃOVistos em correição.Considerando a necessidade de 

produção de prova oral no caso em apreço, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04/10/2018, às 15h30min, justificando 

desde já o apontamento de solenidade de forma dilargada no reduzido 

número de servidores. Intimem-se as partes para apresentarem o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, informando o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho (art. 450 do NCPC).Nos 

termos do art. 455 do NCPC, 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. 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.A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do NCPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).No mais, fixo o número 

máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato narrado na 

inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12355 Nr: 1116-41.2009.811.0035

 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: LLHM, KRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdFAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Defiro o pedido de bloqueio, via Bacenjud em ativos financeiros conforme 

requerido à fl. 159 dos autos.

Aguarde-se, por 48 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, determino que a quantia 

indicada seja transferida para a Conta Única, vinculando o valor a este 

processo.

Com a resposta obtida, intime-se a inventariante para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Cumpra-se.

 Às providências.

Alto Garças/MT, 18 de setembro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45851 Nr: 12-33.2017.811.0035

 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: Carmen Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO BALDAN 

- OAB:11.045/A, FERNANDO BALDAN NETO - OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 45851DECISÃOVistos em correição.Considerando a necessidade de 

produção de prova oral no caso em apreço, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04/10/2018, às 14h30min, justificando 

desde já o apontamento de solenidade de forma dilargada no reduzido 

número de servidores. Intimem-se as partes para apresentarem o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, informando o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho (art. 450 do NCPC).Nos 

termos do art. 455 do NCPC, 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. 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.A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do NCPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).No mais, fixo o número 

máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato narrado na 

inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46727 Nr: 391-71.2017.811.0035

 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: Angela Maria Rezende Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 
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OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 46727DECISÃOVistos em correição.Considerando a necessidade de 

produção de prova oral no caso em apreço, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04/10/2018, às 15h00min, justificando 

desde já o apontamento de solenidade de forma dilargada no reduzido 

número de servidores. Intimem-se as partes para apresentarem o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, informando o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho (art. 450 do NCPC).Nos 

termos do art. 455 do NCPC, 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. 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.A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do NCPC.A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).No mais, fixo o número 

máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato narrado na 

inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC.Cumpra-se expedindo o 

necessário.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51157 Nr: 2598-43.2017.811.0035

 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: ROGELIO BISPES BALBINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Cód.51157

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Cobrança Securitária entre as partes acimas 

nominadas.

É o breve relatório. Decido.

É ponderável que a parte exerça direito à ordem jurídica justa, por meio do 

Poder Judiciário, cujo acesso não lhe tem como ser negado ou restringido.

Sendo necessária a comprovação fática do alegado, mormente por prova 

pericial, impossível o julgamento antecipado.

 Nomeio como perito o Dr. Diógenes Garrio Carvalho-CRM/MT 4142, que 

servirá independentemente de compromisso, cujos possíveis honorários 

correrão por conta do Estado no valor de R$370,00 (trezentos e setenta 

reais), valores estes que serão reajustados anualmente, o mês de janeiro, 

pela variação do IPCA-E nos termos do art.02, §5º da Resolução 232, de 

13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas da perícia ser 

agregada ao final à parte sucumbente.

Deverão ser agendados pelo expert em até 15 dias os exames 

necessários não só as respostas dos questionários alinhavados, mas 

para a sua conclusão, a mais ampla e exata possível, sobre a doença do 

paciente.

O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 30 (trinta) dias, cujo início ficará por conta das 

providencias retro, ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.

O perito deverá informar a este juízo e as partes, com antecedência, a 

data e o local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC.

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC.

O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 (quarenta e cinco) dias 

da data da perícia.

Além dos quesitos a serem formulados pelas partes, indico desde já os 

quesitos do Juízo a ser respondido pelo médico:

1. A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? Qual o tipo?

2. A parte autora é incapacitada para trabalhar?

3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária?

5. Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

6. A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora 

encontra-se em fase evolutiva ou residual?

7. Constatada a incapacidade para o trabalho, pode-se afirmar que tal 

incapacidade decorre de sequelas do acidente sofrido pela parte autora?

8. De acordo com as sequelas do autor causadas pelo acidente, e 

seguindo a tabela do Anexo I da Lei 6.194/74, qual o valor devido ao autor 

a título de indenização do seguro DPVAT?

Com o aporte dos referidos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

O perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.

Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento para o momento 

oportuno, após a conclusão dos trabalhos periciais.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38626 Nr: 705-85.2015.811.0035

 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: NOEMIA ALVES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 456-32.2018.811.0035

 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: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - MT, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 10.280, Ricardo 

Ferreira de Andrade - OAB:9.764-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322/O, Bruno Delgado Chiaradia - OAB:177650 SP, 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13.431/B - MT, 

FABIANO MAGALHAES FERRARI - OAB:13985/B, Fernando Tardioli 

Lúcio de Lima - OAB:OAB/SP 206.727, João Batista de Araújo e Silva 

- OAB:4208-A, João Luiz Centenaro - OAB:8.141-B, Lair Pereira 

Martins - OAB:31269/RS, LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - 

OAB:181187, Luciana Sezanowski - OAB:OAB/PR - 25.276, LUIZ 

ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280, Marcio Vinícius Costa Pereira - 

OAB:22.195-A/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11.449, NOELI 

IVANI ALERTI - OAB:4.061, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942, 

Rafaela Faccioni Corrêa Brenner - OAB:63.804/RS, RANNIER FELIPE 

CAMILO - OAB:22.135-B, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR, STEPHANY 

MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:OAB/PR 53.612, Vitor 
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Carvalho Lopes - OAB:131.298/RJ

 Considerando que o advogado Bruno Delgado Chiaradia, OAB/SP 177650, 

da parte credora Banco Bradesco alegou que não foi intimado dos últimos 

embargos de declaração, por não ter sido cadastrado no Sistema Apolo, 

para recebimento de intimações pelo DJE, nos termos da CNGC, 

IMPULSIONO o feito ao referido causídico para que se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56726 Nr: 1263-52.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAIMUNDA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUAS DE TIMON SANEAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAARA CELESTINO DA SILVA 

- OAB:10891/PI

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se em réplica a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56728 Nr: 1265-22.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAIMUNDA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA CRISTINA BAGGIO 

DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se em réplica a contestação apresentada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42121 Nr: 430-05.2016.811.0035

 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: ALEXANDRO ANDROPOU DA CRUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431/B - MT

 DESPACHO.

Vistos em correição.

Em atenção ao Ofício n°008/2018-NUPEMEC-PRES-XIII, dispondo sobre a 

Semana Nacional da Conciliação, também instituída pelo Conselho Nacional 

de Justiça, visando a possibilidade de acordo entre os contendores, 

determino a remessa dos autos ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e 

seus advogados a se fazerem presentes na Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade acompanhadas 

de seus respectivos advogados.

Procedam as intimações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43306 Nr: 862-24.2016.811.0035

 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: Julivam Bueno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:19897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56725 Nr: 1262-67.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDML, GTGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 56725

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE 

AMPARO AO DEFICIENTE.

I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL

Recebo o pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil.

II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Tendo em vista as informações de hipossuficiência da parte, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50.

III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que no momento da instrução será realizada a 

conciliação prévia.

 III – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

IV – DA REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIOECONÔMICO

 Determino a realização de estudo socioeconômico a ser realizado pela 

Equipe Multidisciplinar vinculada a este juízo, devendo o laudo ser 

apresentado em 30 (trinta) dias.

Intime-se o profissional nomeado para designar a data do estudo, o que 

deverá ser imediatamente informado nos autos, visando à intimação prévia 

das partes.

São os seguintes os quesitos do juízo: 1) qual a renda mensal per capita 

da família do periciando? 2) É inferior a ¼ do salário mínimo vigente? 3) 

Ainda que a renda mensal familiar per capita seja superior a ¼ do salário 

mínimo, restou demonstrada a condição de miserabilidade do(a) 

periciando(a), expressa na situação de absoluta carência de recursos 

para a subsistência?

V – DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

Por se tratar de benefício assistencial de amparo social, verifico que a 

demanda exige realização de perícia médica.

Outrossim, nomeio como perito o Dr. Diógenes Garrio Carvalho-CRM/MT 

4142, que servirá independentemente de compromisso, cujos possíveis 

honorários correrão por conta do Estado no valor de R$370,00 (trezentos 

e setenta reais), valores estes que serão reajustados anualmente, o mês 

de janeiro, pela variação do IPCA-E nos termos do art.02, §5º da 

Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas 

da perícia ser agregada ao final à parte sucumbente.

Deverão ser agendados pelo expert em até 15 dias os exames 

necessários não só as respostas dos questionários alinhavados, mas 

para a sua conclusão, a mais ampla e exata possível, sobre a doença do 
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paciente.

O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 30 (trinta) dias, cujo início ficará por conta das 

providencias retro, ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.

O perito deverá informar a este juízo e as partes, com antecedência, a 

data e o local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC.

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC.

O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 (quarenta e cinco) dias 

da data da perícia.

Além dos quesitos a serem formulados pelas partes, indico desde já os 

quesitos do Juízo a ser respondido pelo médico:

a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

c) Causa provável da(s) doença(s)/moléstia(s)/incapacidade(s).

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Com o aporte dos referidos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

O perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.

Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento para o momento 

oportuno, após a conclusão dos trabalhos periciais.

VI – DA CONTESTAÇÃO

Com a juntada do laudo cite-se o requerido para que esse apresente 

contestação, no prazo de 15 (quinze dias).

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, 

vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Serve a presente decisão como ofício para encaminhamento do processo 

à Procuradoria do INSS, nos termos do art. 188 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48331 Nr: 1148-65.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFdS, MPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O

 Código nº: 48331

SENTENÇA.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos movida por KAUÃ FERREIRA 

DOS SANTOS, neste ato representado por sua MYLENA PINHEIRO 

FERREIRA em desfavor de MARCELO ROCHA DOS SANTOS, todos já 

qualificados nos autos.

Conforme petição de ref.21 acostada aos autos, o exequente postulou 

pela extinção da ação pelo pagamento.

Fundamento e decido.

Considerando-se que o exequente requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de ref.21, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

a presente execução com resolução do mérito.

c

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57528 Nr: 1550-15.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Cód. 57528

 Vistos em correição.

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

 Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do art. 

388 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento às cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias.

 Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme art. 389 da CNGCJ/MT.

 Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

 Designo audiência para 03 de outubro de 2018, às 14h00min. Notifique o 

juízo deprecado, conforme exige o art. 392 da normativa em comento, 

sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do STJ.

 Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

 Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 ________________________________________
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LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38992 Nr: 845-22.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCRdS, DDSGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BORGES GUIMARÃES - 

OAB:17214/B, Luiz Eduardo Lopes Junior - OAB:13879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 Código nº: 38992

DESPACHO.

Vistos em correição.

Chamo feito a ordem.

Em que pese o retro despacho, verifica-se que o pedido do Exequente 

remete-se a alimentos descontados a maior em sua folha de pagamentos. 

Nesta esteira, considerando-se a natureza dos alimentos resta assentado 

em nossa Doutrina e Jurisprudências pátrias a irrepetibilidade dos 

alimentos ainda que pagos em valores superiores aos devidos. Senão 

vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALIMENTOS.

Os alimentos são irrepetíveis, dada a natureza da verba. Portanto, não há 

falar em devolução de valores eventualmente pagos a maior. NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70061198073, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, 

Julgado em 30/10/2014).

E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE 

INDÉBITO. DESCONTO. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 

IRREPETIBILIDADE. O pagamento a maior, decorrente de erro da autarquia 

previdenciária, não tendo sido comprovado qualquer comportamento 

doloso, fraudulento ou de má-fé por parte da segurado, impede a 

repetição dos valores pagos, tendo em vista seu caráter alimentar. 

Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Hipótese em que, 

diante do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos, 

deve ser afastada a cobrança dos valores determinada pela Autarquia. 

Precedentes desta Corte e Supremo Tribunal Federal. (Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO : AG 

50395824520154040000 5039582-45.2015.404.0000)

Assim, indefiro o pedido de execução do indébito alimentar.

No silencio, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 55655 Nr: 949-09.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT, Câmara 

Municipal de Alto Garças, Banco do Brasil S/A, LOTERICA GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 24.10.2018 às 08:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50185 Nr: 2013-77.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Rodrigues de Almeida, VILSON DE JESUS 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 50185

Dê-se vista ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35000 Nr: 670-51.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Chaiko

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Notifique-se o réu, através de seu Patrono para que, no prazo legal, 

apresente suas razões recursais.

Com estas, ao Ministério Público para apresentação de Contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15381 Nr: 923-54.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S-PdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Cód. nº 15381

Em correição

Em atendimento ao pedido da parte exequente (fls. 298/299), com fulcro 

no art. 782, § 3º, do CPC, defiro a inclusão do nome da parte executada 

em cadastro de inadimplentes, cuja ordem deverá ser encaminhada por 

meio do sistema SERASAJUD, no importe de R$ 1.982.730,46 (um milhão 

novecentos e oitenta e dois mil setecentos e trinta reais e quarenta e seis 

centavos), sendo a data do débito: 17/01/2017.

 Determino a suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito sob pena de extinção.

Arquive-se provisoriamente o feito, com as devidas anotações para fins 

de relatório estatístico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36559 Nr: 229-36.2016.811.0092

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELA MARTINS MORGADO 

PACHECO - OAB:289202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36559

Em correição

Diante da manifestação de fls. 496/500, determino a intimação do 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50201 Nr: 2015-47.2018.811.0092
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 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: Katiane Souza Feliz, Lindaura da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para autorizar as 

requerentes Katiane Souza Felix e Lindaura da Silva Santos a levantarem 

quantia depositada em caderneta de poupança de titularidade do falecido 

Sebastião Lazaro de Souza, Agência: 4835, Operação: 013 e Conta: 

2093-4, na proporção de 50% para cada uma, ficando resolvido o mérito 

da causa, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Sem custas, por serem as 

requerentes beneficiários da JUSTIÇA GRATUITA.Após o trânsito em 

julgado, expeça-se Alvará.Em seguida, arquivem-se.P.I

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21701 Nr: 511-50.2011.811.0092

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para fins de INTIMAÇÃO das partes, 

conforme Edital que segue abaixo:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA VALDILENE DOS SANTOS, 

Filiação: Manoel Antonio Abreu dos Santos e Maria da Cruz Pereira, data 

de nascimento: 12/08/1990, brasileiro(a), natural de Cantanhede-MA, 

solteiro(a), garconete e atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ 

CARLOS DOS SANTOS, Cpf: 66932246368, Rg: 15019092000-4, Filiação: 

Maria Lindalva dos Santos, data de nascimento: 10/10/1981, brasileiro(a), 

natural de São Mateus do Maranhão-MA, convivente, op. de máquinas, 

Telefone 66-9-9615-6169. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificadas, atualmente em 

local incerto e não sabido, nos termos da respeitável decisão proferida 

nos autos e a seguir transcrita.

Despacho/Decisão: AUTOS n.º 511-50.2011.811.0092 – Cód. 

21701Vistos.1. Verifica-se que a sentença prolatada nos autos cód. 

21727, julgou improcedente a ação penal.2. Portanto, necessário o 

arquivamento do feito, uma vez que não persistem mais as razões que 

ensejaram a fixação das medidas protetivas.3. Desta feita, REVOGO as 

medidas protetivas deferidas às fls. 19/22 e DETERMINO o arquivamento 

do presente incidente.4. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. 5. Tendo em 

vista que vítima e o acusado estão em lugar incerto e não sabido, 

PROCEDA-SE à intimação da presente decisão por edital. 6. Após, 

ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de estilo.7. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Alto Taquari-MT, 14 de agosto de 2017.Pierro de 

Faria MendesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 05 de julho de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38580 Nr: 1311-05.2016.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leosmar Rezende Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ZUANETTI - 

OAB:375771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Código nº 38580

Em correição

Intime-se o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar ao 

petitório de fls. 192/193.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46943 Nr: 570-91.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Garcia Moveis e Eletrodomesticos Ltda -ME, Sueila Lais 

Alves Garcia, Milton de Souza Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 46943

Em correição

Intime-se a embargante para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar à 

Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 13/22.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48257 Nr: 1248-09.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Sachser Bigas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta - Proteção de Cultivos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:10.365-A/MT

 Código: 48257

Intime-se a parte embargante para, querendo, manifestar-se à impugnação 

de fls. 18/27, no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intimem-se para que, no 

prazo de 10 dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

explicitando o cabimento e pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, 

caso haja necessidade de prova testemunhal, já deverá ser colacionado 

aos autos, o respectivo rol de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43136 Nr: 1774-10.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE KNOLL 00087320193, ROSELAINE 

KNOLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro no art. 782, § 3º, do CPC, defiro a inclusão do nome da parte 

executada em cadastro de inadimplentes, cuja ordem deverá ser 

encaminhada por meio do sistema SERASAJUD, no importe de R$ 

23.514,17 (vinte e três mil, quinhentos e quatorze reais e dezessete 

centavos).

 Determino a suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito sob pena de extinção.

Arquive-se provisoriamente o feito, com as devidas anotações para fins 

de relatório estatístico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40336 Nr: 124-25.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RENATO SAPAROLLI - EPP, Luiz Renato 
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Zapparolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH SCHLATTER - 

OAB:174408/SP

 Intime-se o executado para manifestar-se sobre o pleito de Ref.19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38111 Nr: 979-38.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DA SILVA EIRELI, EDVALDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 38111

Defiro o pedido da parte autora de fls. 87/88.

Expeça-se Carta Precatória para o cumprimento da medida liminar 

concedida, atentando-se ao endereço informado.

Instrua-se a missiva com os documentos (petição inicial, decisão que 

concedeu a liminar e a presente).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42853 Nr: 1598-31.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Guerra Rulli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Guerra de Oliveira R. 

Gomes - OAB:111.577-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial sob pena de 

indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33440 Nr: 1112-51.2014.811.0092

 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: Helber Henrique Irgang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noble Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aluísio Berezowski - 

OAB:206.324/SP, Vinicius Emídio Cezar - OAB:16.426/MT

 Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36883 Nr: 354-04.2016.811.0092

 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: João Brasil Kohlrausch, Romeu Kohlrausch, Gilberto Jair 

Kohlrausch, FRANCISCO EGINO MICHELS, IMARA CRISTINA ERPEN 

MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:6.005A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 Intime-se o apelado para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias. (art.1.010, §1º, CPC)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33280 Nr: 994-75.2014.811.0092

 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: João Brasil Kohlrausch, Dilaine Regina Turchetto 

Kohlrausch, Helber Henrique Irgang, Daniela Turchetti Irgang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noble Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aluísio Berezowski - 

OAB:206.324/SP, André Luiz Bomfim - OAB:14583/MT

 Intime-se o apelado para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias. (art.1.010, §1º, CPC)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33319 Nr: 1024-13.2014.811.0092

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noble Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluísio Berezowski - 

OAB:206.324/SP, André Luiz Bomfim - OAB:14583/MT, Vinicius 

Emídio Cezar - OAB:16.426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR

 Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41334 Nr: 729-68.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Filho Inacio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Código nº 41334

Diante do transito em julgado (fls.349) cumpra-se o dispositivo da 

sentença de (fls.231/234), observando-se as alterações quanto a 

condenação e pena aplicada em virtude do julgamento da Apelação de 

(fls.319/343).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43580 Nr: 2052-11.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO DIAS DE SOUSA - 

OAB:36113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Intime-se o apelado para apresentação de contra razões no prazo de 15 

(quinze) dias. (art.1.010, §1º, CPC)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37704 Nr: 758-55.2016.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Paraná Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando 

sua pertinência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34563 Nr: 414-11.2015.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS CRISTIANO FOLLMANN - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR RODRIGUES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANE LOPES DE 

MEDEIROS - OAB:21107/O, Romano Voltolini - OAB:338.759-SP

 Intime-se o executado para, no prazo de 5 dias, impugnar o cálculo 

apresentado pelo exequente no evento de Ref.131.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40966 Nr: 492-34.2017.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Luziano dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrella União Agricola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDENIR PIGAO MICHEIAS 

ALVES - OAB:97311

 Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33554 Nr: 1196-52.2014.811.0092

 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): Helber Henrique Irgang, João Brasil 

Kohlrausch, Teodoro João Kok - Espolio, Loiva Ana Kohlrausch Kok, 

Guilherme Kok, Romeu Kohlrausch, Daniela Turchetti Irgang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:6.005A/MT

 Intime-se o exequente para manifestar-se sobre o laudo de Ref.62.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36696 Nr: 290-91.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES SÃO BENTO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Cezar Priori, Tania Janete Priori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Chaves de Morais 

- OAB:4.915, Armando Chaves de Morais - OAB:4.915-GO, Lucas 

Prado de Morais - OAB:39.433

 Determino a suspensão do feito até o julgamento dos autos apensos, 

quando será decidido conjuntamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37204 Nr: 472-77.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEFMLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filhho - 

OAB:4.482 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSSERRAND MASSIMO 

VOLPON - OAB:30669

 Diante da certidão de Ref.59, determino o desentranhamento da petição 

de fls.158/175.

Intime-se o autor para, no prazo de 5 dias, dar prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50269 Nr: 2037-08.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Prado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 50269

Tendo em vista a certidão de fls.45, INTIME-SE a parte autora, via DJE, 

para que recolha as custa e taxas judiciais.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37369 Nr: 550-71.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rampazzo, José Carlos 

Rampazzo, Ondina de Queiroz Rampazzo, Wania Mara Nobile Rampazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

Dariel Elias de Souza - OAB:11.945-B, Deivison Vinicius Kunkel 

Lopes de Souza - OAB:14690/MT, Fábio Luis Nascimento dos 

Santos da Mota - OAB:19615/BA, João Batista Ferreira - 

OAB:10962-B, Juliano Martim Rocha - OAB:253.333/SP, Luana de 

Almeida e Almeida Barros - OAB:7381/MT, Luiz Carlos Cáceres - 

OAB:26.822-B/PR, Marcelo Salvi - OAB:40.989/SC, Nelson Feitosa 

Junior - OAB:8.656, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crestiane Andrea Zanrosso 

- OAB:31-462 / PR, Fabricio Rogério Becegato - OAB:31350, Gilvana 

Pessi Mayorca - OAB:28.942/PR, Santino Ruchinski - 

OAB:26606-A/PR

 Defiro o pleito de Ref.51.

Altere-se o polo ativo da demanda para FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, 

bem como do seu patrono para Dr. ROBERTO A. BUSATO, OAB/PR 7.680 

e OAB/DF 28.208.

Intime-se o mesmo para, no prazo de 5 dias, dar prosseguimento no feito, 

sob pena de devolução da missiva.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35011 Nr: 678-28.2015.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank Internacional Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Gilberto Jair 

Kohlrausch, Loiva Ana Kohlrausch Kok, Guilherme Kok, Romeo 

Kohlrausch, CRISTA MARLENE KOHLRAUSH, Helber Henrique Irgang, 

Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch, Daniela Turchetti Irgang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lucio de 

Lima - OAB:206.727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES ARAUJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:6.005 A - MT, Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:6.005A/MT

 Intime-se o exequente para manifestar-se sobre os eventos de Ref. 135 e 

138.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41839 Nr: 991-18.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE OLIVEIRA, JOÃO FÁBIO 

CARVALHO DE OLIVEIRA, WALNEY CARVALHO DE OLIVEIRA, WALMIR 

CARVALHO OLIVEIRA, Iêda Carvalho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Queiroz dos Santos 

Filho - OAB:MS/21.045
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Cód. 41839

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 07 

de novembro de 2018 às 13:00 horas (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46189 Nr: 242-64.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FELIPE MARTINELLI SCATAMBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sigmar Maceió - 

OAB:16.463/O-MT

 I – Apresentada resposta à acusação, verifico que não restaram 

evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 

do CPP. Razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/12/2018, às 

13h20min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 IV – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37329 Nr: 531-65.2016.811.0092

 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: MARLENE CARREIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI JORGE DA SILVA, Marcelo Henrique da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Código nº 37329

Nomeio o Dr. Alan Christian de Araújo Santos CRM/MT nº 9142, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço à Rua Antônio Inácio, 999, Centro, 

Telefones (66)3496-1980 e (62) 99661-5033, para realizar o exame 

pericial solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, 

fixando desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização 

da perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados. (Arts. 465, 466 e 473, do 

CPC).

Intime-se o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta 

de honorários.

Com a juntada da proposta de honorários, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, e em caso de concordância 

efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento), no mesmo prazo.

Após a juntada do comprovante de depósito dos honorários, intime-se o 

perito a indicar data para início dos trabalhos, cientificando em seguida as 

partes. Encaminhe-se cópia deste despacho e dos quesitos 

apresentados. (Arts. 465, 466 e 473 do CPC).

Incumbe às partes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do despacho 

de nomeação do perito, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, 

apresentar quesitos e indicar assistente técnico (CPC, art. 465, §1º)

Autorizo a entrega dos autos ao Perito, mediante carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50088 Nr: 1953-07.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THARIJA GABRIELA GRISÓLIA VAZ E SILVA 

ROMUALDO, Peterson Romualdo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Taquari - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES LEÃO - 

OAB:33679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 50088

Primeiramente, defiro aos requerentes os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, do 

Novo Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contestação ao pedido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45462 Nr: 3021-26.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Juízo de 

Execuções Penais de Alto Taquari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maikom Douglas de Oliveira Fortunato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Ribeiro Lopes - 

OAB:28.877/GO

 Cód. n º 45462

Em correição

 Cuida-se de executivo de pena do reeducando Maikom Douglas de 

Oliveira Fortunato, o qual foi condenado em definitivo a uma pena de 05 

anos e 01 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

 Designada audiência admonitória para fixação das condições do 

cumprimento da pena, esta não se realizou em virtude do reeducando não 

ter sido localizado no endereço informado, conforme certidão de (fls.113).

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela decretação da 

regressão cautelar do regime de cumprimento de penado reeducando, 

bem como pela decretação de sua prisão (fls.118).

 É o relatório

 Decido

 O art. 118 da Lei de Execuções Penais estabelece as hipóteses de 

regressão de regime:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma 

regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais 

rigorosos, quando o condenado:

 I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

 II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante 

da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

 § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das 

hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução 

ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

 § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido 

previamente o condenado.

 Com efeito, havendo frustração da execução, é permitida a regressão 

provisória para o regime fechado.

 Ademais, em se tratando de regressão cautelar, é prescindível a prévia 

oitiva do condenado, que apenas se faz necessária quando a aplicação 

for definitiva.

 Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME 

ABERTO. FALTA GRAVE. CONVERSÃO. CONSTRANGIMENTO 

INEXISTENTE. 1. O descumprimento, no regime aberto, de condição 

imposta, porque falta grave, autoriza a regressão de regime prisional (Lei 

de Execução Penal, artigos 50, inciso V, e 118). 2. Não há ilegalidade 

qualquer na regressão cautelar de regime de cumprimento de pena 

prisional, equivalente à suspensão cautelar do regime favorecido, 

decretada para efeito de captura do sentenciado e conseqüente 

processamento da eventual regressão. 3. Recurso improvido. (Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus nº 12744/SP (2002/0050696-0), 6ª Turma do 

STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido. j. 10.06.2003, unânime, DJU 04.08.2003, 

p. 424).

 Ante o exposto, considerando que o condenado está frustrando a 

execução penal, nos termos do art. 118, §§ 1º e 2º da LEP, regrido 

cautelarmente seu regime para o fechado e determino a expedição de 

mandado de prisão, o qual deverá ser encaminhado ao BNMP e Polícias 

Civil e Militar local.

 Arquivem-se os autos em arquivo provisório, dando baixa no relatório.

 Em sendo efetivada a prisão, determino a conclusão imediata para a 

realização da audiência de justificação, em cumprimento ao disposto no § 
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2º do art. 118 da LEP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36881 Nr: 352-34.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISNEIDER MILENE SILVA MORAIS 

- OAB:44979/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Intime-se o apelado para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias. (art.1.010, §1º, CPC)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46385 Nr: 347-41.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVdS, MAVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, JOÃO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - 

OAB:358143

 Cód. nº 46385

Em correição

DESPACHO

Notifiquem-se os réus, através de seu Patrono para que, no prazo legal, 

apresente suas razões recursais.

No mesmo prazo, manifeste-se o patrono dos réus sobre o pedido de 

aplicação de multa formulado pelo Ministério Público.

Após, ao Ministério Público para apresentação de Contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46382 Nr: 345-71.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Maria 

Luzimar Almeida Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flites Alberto Barbosa da Silva, Luciana 

Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Moraes de Oliveira - 

OAB:12.913/MT, Sigmar Maceió - OAB:16.463/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - 

OAB:23479/O

 Autos n° 46382

Dê-se vista ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37194 Nr: 468-40.2016.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Cezar Priori, Tania Janete Priori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SÃO BENTO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Chaves de Morais - 

OAB:4.915-GO, LUCAS PRADO DE MORAIS - OAB:39433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Comprovado o depósito de 50% dos honorários periciais, cumpra-se as 

demais determinações da decisão de Ref.107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49083 Nr: 1638-76.2018.811.0092

 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: Fábio Amor Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAIRA ASSIS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de Ref.8, determino o cancelamento da distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37350 Nr: 541-12.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fênix agro-Pecus Industrial LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Rampazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE JORGE THEMER - 

OAB:94253-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRESTIANE ANDREIA 

ZANROSSO - OAB:31462, Giovana Picoli - OAB:5189/PR

 Código: 37350

Defiro o pedido de fls. 126.

Tendo em vista que a parte executada possui advogados constituídos no 

presente feito, e tendo em vista que até o momento não houve resposta da 

carta de intimação expedida às fls. 125, intime-se o executado, através de 

seus patronos, para no prazo de 05 (cinco) dias, depositar em Juízo os 

honorários periciais para a realização da nova avaliação, conforme 

solicitado, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47436 Nr: 756-17.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A 

OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, no prazo de 5 dias, recolher o pagamento da 

diligência, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34600 Nr: 432-32.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Decidio Barbosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33510 Nr: 1162-77.2014.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genialdo Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de Ref.34, pois conforme certidão de Ref.17 o bem se 

encontra em local certo.

Desta forma, intime-se o autor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a certidão de Ref.17, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 473 de 569



 Cod. Proc.: 39560 Nr: 1955-45.2016.811.0092

 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: Lourenço Francisco Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 39560

Intime-se a parte requerente, para no prazo de 05 dias, manifestar-se no 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37122 Nr: 437-20.2016.811.0092

 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: Brenco - Companhia Brasileira de Energia Renovavel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:156817, Antonio Carlos Guidoni Filho - OAB:146.997/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 37122

Intime-se a parte Requerente para, no prazo de 10 dias, se manifestar à 

certidão de fl. 464.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46229 Nr: 271-17.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Celeste Trombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR MARCELO HERRERA - 

OAB:9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 46229

Intime-se a parte requerente, para no prazo de 05 dias, manifestar-se no 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44476 Nr: 2505-06.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE LIMA MORO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS),

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 44476

Indefiro o pedido da parte autora de fls. 82/87, uma vez que, conforme o 

art. 345, II do CPC, e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não 

correm os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública.

Designo audiência de instrução para o dia 12/12/2018 às 12:45 (MT).

Determino, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49105 Nr: 1644-83.2018.811.0092

 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, Jose 

Gomes Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para, 

confirmando a liminar, determinar que o MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI/MT 

forneça o medicamento Cetuximabe (ERBITUX 5mg/ml, ampola), nas doses 

e formas prescritas, ao paciente JOSÉ GOMES VIANA, sob pena de 

bloqueio de ativos financeiros mantidos em contas bancárias de sua 

titularidade para o custeio da aquisição dos medicamentos para o 

paciente, nos termos artigo 497 e 536 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de outras sanções e de responderem seus agentes por eventual 

crime de desobediência e ato de improbidade administrativa, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas e honorários.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.P.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37686 Nr: 746-41.2016.811.0092

 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: GLEISSON SIQUEIRA DA SILVA , SALVADOR 

DONIZETE BURANELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA ROSA DA SILVA - 

OAB:33738/GO, Valkiria Dias da Costa - OAB:37.673/GO

 Intime-se o perito nomeado para manifestar-se sobre a impugnação de 

Ref.58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38525 Nr: 1263-46.2016.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ana Inacia Teodora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 38525

I – Recebo a presente apelação apenas em seu efeito devolutivo.

II – Intime-se o apelado para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

as contrarrazões.

III – Após, com ou sem as contrarrazões, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio TRF da 1ª Região, com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38528 Nr: 1266-98.2016.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ana Inacia Teodora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o apelado para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias. (art.1.010, §1º, CPC)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34551 Nr: 411-56.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calzidio Manoel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sigmar Maceió - 

OAB:16.463/O-MT

 Cód. 34551

SENTENÇA

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor do réu CALZIDIO MANOEL DE 

OLIVEIRA.

Em audiência preliminar foi proposta a suspensão condicional do processo 

(fls. 75/76), foram estabelecidas condições ao réu, as quais foram 

integralmente cumpridas.

 O Ministério Público pugnou pela decretação da extinção da punibilidade 

do réu ante ao cumprimento das condições impostas (fls. 115).

 É o relatório

DECIDO.

Analisando os autos, concluo que deve ser declarada extinta a 

punibilidade imposta ao réu, em decorrência do cumprimento das 

condições impostas, uma vez que restou comprovado nos autos.

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade do réu CALZIDIO 

MANOEL DE OLIVEIRA, em decorrência do integral cumprimento das 

condições, nos termos do artigo 89, §5º da Lei 9.099/95.

Intime-se o Ministério Público para se manifestar sobre qual Entidade será 

beneficiada pelos valores depositados pelo réu na conta específica para 

recebimento de transações penais.

 P.I.

 Alto Taquari/MT, 24 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 34408 Nr: 355-23.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Oliveira Alves, Valdinor Paulino de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:180242/SP, Thalles Rezende Lange de Paula - OAB:11922/MT

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

a denúncia para condenar o acusado Lázaro Oliveira Alves, pela prática 

do crime do artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, e o acusado Valdinor 

Paulino de Souza pela prática do crime previsto no artigo 180 do Código 

Penal, de modo que passo a dosar as respectivas penas a serem 

aplicadas, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma 

Penal.(...).Condeno, portanto, o réu Lázaro Oliveira Aves a 2 (dois) anos 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com fulcro no 

art. 33, § 2º, “c” do Código Penal e, ainda, ao pagamento de 10 (dez) 

dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos. Observo que o réu preenche os requisitos do artigo 44, 

do Código Penal Brasileiro, razão pela qual substituo a pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos, consistente no pagamento de 2 (dois) 

salários mínimos em favor da vítima, bem como a prestação de serviços à 

comunidade pelo perído de um ano em entidade a ser indicada pelo juiz 

das execuções criminais.(...)Condeno, portanto, o réu Valdinor Paulino de 

Souza a 1 (um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial 

aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal e, ainda, ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos. Observo que o réu preenche os 

requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual 

substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, 

consistente no pagamento de 2 (dois) salários mínimos em favor da 

vítima.Considerando a ausência de pedido, deixo de fixar valores mínimos 

para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 

387, IV do CPP.(...).;Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cientifique-se o 

Parquet.Cumpra-se expedindo o necessário.Alto Taquari-MT, 20 de junho 

de 2017.Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-34.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA - MERCEARIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRD GUIA REGIONAL BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000217-34.2018.8.11.0092. REQUERENTE: ROSILENE DA SILVA - 

MERCEARIA - ME REQUERIDO: GRD GUIA REGIONAL BRASIL Trata-se de 

Termo de Reclamação proposta por Rosilene da Silva Mercearia - ME em 

face da GRD GUIA REGIONAL BRASIL, ambos devidamente qualificados. 

Aduz que a empresa reclamante recebeu uma ligação da Reclamada com 

intuito de atualização dos seus dados cadastrais, os quais estariam 

incorretos na lista telefônica. Para isso, a Reclamada teria solicitado o 

e-mail da Reclamante para o envio do formulário de atualização, solicitando 

a assinatura deste e posterior devolução. Alega ainda que sua funcionária 

assinou, carimbou e enviou por email, conforme solicitado, agindo na boa 

fé, sem sequer ter efetuado a leitura prévia do documento, contudo, a 

mesma não possuía nenhuma procuração que lhe conferisse poderes 

para firmar qualquer contrato com empresa alguma. Ressalta que depois 

de 11 (ONZE) dias da assinatura do contrato assinado por sua 

funcionária, recebeu uma ligação de cobrança da Reclamada, que lhe 

notificou para efetuar o pagamento do contrato no valor de R$3.600,00 

(três mil e seiscentos reais) em razão de ter atrasado a primeira parcela, 

sob pena de protesto. Por fim, relata que depois de procurar orientação no 

PROCON, entrou em contato com a reclamada, ocasião que lhe foi 

informado que seria necessário pagar uma multa no valor de R$1.000,00 

para cancelar as três edições do referido contrato. Requer em sede de 

tutela antecipada que a Reclamada se abstenha de inserir seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito com base na cobrança discutida nestes 

autos, eis que não reconhece o débito cobrado. É o sucinto relato. 

DECIDO. DECIDO. Da Tutela de Urgência Como se sabe para a concessão 

da tutela de urgência deve ocorrer os dois requisitos legais, quais sejam: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. (Art. 300, NCPC) Analisando o caso em tela, ao menos em sede 

de cognição sumária, verifico a presença do fumus boni iuris, pois a 

requerente comprova estar sendo cobrada de um débito pela empresa 

requerida, referente ao pagamento do suposto contrato no valor de 

R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) em razão de um atrasa de 

parcela. De outro porte, o periculum in mora está presente pelo fato de que 

com a cobrança da referida fatura lançada no valor de R$1.000,00 (um mil 

reais), a requerente foi surpreendida de forma brusca sobre a 

constituição de tal débito, e caso não venha pagar, será protestado o seu 

nome, bem como será inscrito o seu CPF nos órgãos de proteção ao 

crédito, o que ensejará dano de difícil reparação, já que a idoneidade da 

requerente resta prejudicada. Destarte, diante das alegações e dos 

documentos juntados, resta demonstrado, ao menos em sede de cognição 

sumária, o direito da requerente em não ter protestado o seu nome, bem 

como não ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual 

impõe-se o deferimento da tutela pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida se abstenha de 

protestar o nome da requerente, bem como inscrever nos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), consignada a ressalva de que a ordem se refere 

exclusivamente ao débito discutido nesta ação. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça à 

audiência de mediação e conciliação, conforme artigo 694 do NCPC, 

acompanhada de advogado, consignando que o termo inicial para 

apresentação da contestação observará o artigo 697 do NCPC, não sendo 

realizado o acordo, passarão incidir, a partir de então, as normas do 

procedimento comum, observado o artigo 335 do NCPC. Consigne ainda 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos do artigo 

art. 7º Da Lei nº 5.478/1968. Intime-se a requerida para cumprimento da 

Liminar. Por estar caracterizada a relação de consumo e a 

hipossuficiência da parte autora frente à parte ré, decreto a inversão do 

ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 
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Consumidor. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52527 Nr: 999-19.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIOMARA MARIA DAMASO BIALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá o (a) advogado (a) constituído (a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455 do CPC.5)Deixo de dispor acerca da 

distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se encaixa na 

hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC.6)INTIMEM-SE ambas 

as partes acerca da presente decisão inclusive, para os fins do § 1º do 

a r t .  357  do  CPC. INTIMEM-SE.Cumpra-se ,  exped indo  o 

necessário.Apiacás-MT, 19 de setembro de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55341 Nr: 698-38.2018.811.0084

 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: RO, SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante ao preenchimento dos requisitos legais para dissolução da 

união estável, em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais, o acordo 

celebrado entre as partes, nos termos do acordo datado em 20/04/2018, 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil.

Considerando que a presente sentença acolheu pretensão conjunta das 

partes, mostra-se inegável a ausência de interesse na interposição de 

recursos, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado da presente decisão.

Sem custas, uma vez que DEFIRO às partes os benefícios da gratuidade 

da justiça.

CIÊNCIA à Defesa.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37373 Nr: 128-62.2012.811.0084

 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: Moisés Prado dos Santos, Jeremias Prado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir dos Reis Alves, Luiz Domingos de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:15.881-A/MT

 Vistos.

Em preparação ao saneamento, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando sua 

necessidade e pertinência.

Após, tornem conclusos para decisão do saneamento ou julgamento 

antecipado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77306 Nr: 2645-08.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlino Lopes Barbosa, Juliano dos Reis 

Neiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 Intimação da parte requerida para apresentar alegações finais, conforme 

r. decisão judicial adiante transcrita: (...) Após, remeta os autos, à 

defesa(s) para que apresentem as alegações finais por memorial, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, os autos deverão ser conclusos para que 

seja proferida a sentença - CPP, art. 404 e parágrafo único, com redação 

dada pela Lei n. 11.719, de 2008; CNGC, art. 1.412

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20463 Nr: 1460-47.2008.811.0038

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NJL, JdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser conduzida 

pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 23/10/2018 

(terça-feira), às 15h30min – NCPC, art. 357, V.Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação da Defensoria Pública, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico e da parte requerida, 

através do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, 

da data agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.Ademais, ADVIRTO que as 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, que a intimação deverá ser realizada 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, podendo, caso queira, a parte se comprometer a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação dessa forma por 

carta com aviso, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que 

a parte desistiu de sua inquirição, assim como importa desistência a 

inércia na realização da intimação por carta com aviso – NCPC, art. 455, §

§ 1º, 2º e 3º -, sendo a intimação pela via judicial exceção – NCPC, art. 

455, § 4º -, que deverá ocorrer, entre outras hipóteses, em relação à 

intimação da testemunha arrolada pelo Ministério Público e Defensoria 

Pública.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58274 Nr: 2109-02.2014.811.0038

 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 Helena Campos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no 

CRM-MT (...) DETERMINO que:a) intime o perito, com as advertências legais 

– CPC, art. 145, § 3º, art. 146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que 

tenha ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, 

ACEITANDO-A, deverá servir escrupulosamente e independentemente de 

termo de compromisso, assegurando aos assistentes das partes o 

acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, 

com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias – CPC, art. 422/NCPC, art. 466 -, assim como a fim 

de que apresente contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 

465, § 2º, III -, agende data, hora e local para realização do exame médico 

e informe ao juízo com antecedência razoável e tempo hábil para serem 

efetuadas as intimações necessárias;b) intime as partes, através dos 

seus advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos (...), 

dando ciência à parte adversa quando da juntada destes aos autos e 

advertindo ambas da possibilidade das partes apresentar(em), durante a 

diligência, quesitos suplementares, que poderão ser respondidos pelo 

perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 

425/NCPC, art. 469;c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já 

existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo 

experto, encaminhe ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos 

quesitos ou, informando ele ser necessário, autorizo a retirada/carga dos 

autos do processo por ele, caso físico, ou o envio por e-mail, caso 

eletrônico/virtual;d) estabelecido e informado pelo perito data, hora e local 

para a realização da perícia médica, intime/cientifique as partes, através 

dos seus advogados constituídos nos autos (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67351 Nr: 645-69.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Candida da silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 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 – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nesses autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

para o fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 21.905,67 (vinte 

e um mil, novecentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) e 

homologar o débito total de R$. 68.145,60 (sessenta e oito mil, cento e 

quarenta e cinco reais e sessenta centavos), sendo R$ 65.725,31 

(sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e um 

centavos), para a parte autora e R$ 2.420,29 (dois mil, quatrocentos e 

vinte reais e vinte e nove centavos), em relação aos honorários 

sucumbenciais, com data base 4/2012, observando ainda que a parte 

exequente renuncia a uma parte do valor correspondente às parcelas em 

atraso constante do cálculo apresentado pelo executado para que o ofício 

requisitório seja expedido na modalidade RPV – Requisição de Pequeno 

Valor.Condeno a parte embargada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput - 

no pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa 

previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para 

o seu serviço, com a concordância da parte adversa – NCPC, art. 85 e §§ 

1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26439 Nr: 2481-87.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide Barboza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nesses autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

para o fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$ 17.748,09 

(dezessete mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) e 

homologar o débito total de R$. 74.870,60 (setenta e quatro mil oitocentos 

e setenta reais e sessenta centavos), sendo R$ 71.552,46 (setenta e um 

mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) para a 

parte autora e R$ 3.318,14 (três mil trezentos e dezoito reais e quatorze 

centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com data base 

03/2017, observando ainda que a parte exequente renuncia a uma parte 

do valor correspondente às parcelas em atraso constante do cálculo 

apresentado pelo executado para que o ofício requisitório seja expedido 

na modalidade RPV – Requisição de Pequeno Valor.Condeno a parte 

embargada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput – no pagamento das 

taxas, custas e despesas do processo existentes, bem como honorários 

advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito econômico 

obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa previdenciária, 

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

com a concordância da parte adversa – NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77328 Nr: 2659-89.2017.811.0038

 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: Leonice Ruiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 18 de 

outubro de 2018, às 17h00 – NCPC, art. 357, V.Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial, pessoalmente por carga, 

remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, caput e § 1º, art. 230 e 269, 

§ 3º – e da parte autora/requerente através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e para que, caso 

não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 
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(quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho - NCPC, art. 450 -, 

cujas substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 

451.Ademais, ADVIRTO que as substituições somente poderão ocorrer 

nas hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65724 Nr: 2451-76.2015.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelita Rodrigues Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Livia Patriota de Holanda - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 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 – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nesses autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

para o fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 18.886,93 

(dezoito mil oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos) e 

homologar o débito total de R$. 36.218,70 (trinta e seis mil duzentos e 

dezoito reais e setenta centavos), sendo R$ 35.565,73 (trinta e cinco mil 

quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos) para a 

parte autora e R$ 652,97 (seiscentos e cinquenta e dois deais e noventa e 

sete centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com data base 

10/2015, observando ainda que a parte exequente renuncia a uma parte 

do valor correspondente às parcelas em atraso constante do cálculo 

apresentado pelo executado para que o ofício requisitório seja expedido 

na modalidade RPV – Requisição de Pequeno Valor.Condeno a parte 

embargada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput – no pagamento das 

taxas, custas e despesas do processo existentes, bem como honorários 

advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito econômico 

obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa previdenciária, 

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

com a concordância da parte adversa – NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76936 Nr: 2458-97.2017.811.0038

 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: Vera Lucia Marcela da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 – e, por 

não ser a hipótese de julgar antecipadamente o pedido – NCPC, art. 355. 

DETERMINO a intimação das partes para que especifiquem, no prazo de 10 

(dez) dias, as provas que pretendam produzir, esclarecendo se desejam a 

produção de alguma prova em audiência de instrução, especificando-as e 

justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, caput –, uma vez que 

indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo único –, ou se 

objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque entendem que 

não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, art. 355, I –, 

hipótese está em que o processo deverá retornar concluso para sentença 

– código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76923 Nr: 2450-23.2017.811.0038

 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: Aurea Ramira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 25 de 

outubro de 2018, às 13h30 – NCPC, art. 357, V.Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial, pessoalmente por carga, 

remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, caput e § 1º, art. 230 e 269, 

§ 3º – e da parte autora/requerente através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e para que, caso 

não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho - NCPC, art. 450 -, 

cujas substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 

451.Ademais, ADVIRTO que as substituições somente poderão ocorrer 

nas hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62602 Nr: 1371-77.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) , DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 18 de 

outubro de 2018, às 16h30 – NCPC, art. 357, V.Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial, pessoalmente por carga, 

remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, caput e § 1º, art. 230 e 269, 

§ 3º – e da parte autora/requerente através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e para que, caso 

não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho - NCPC, art. 450 -, 

cujas substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 

451.Ademais, ADVIRTO que as substituições somente poderão ocorrer 

nas hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao advogado da parte informar ou 
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intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24282 Nr: 318-37.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Machado Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA, em que o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS requer que seja afastada a 

suspensão da exigibilidade do pagamento das taxas, custas e despesas 

do processo existentes, bem como a execução dos honorários 

advocatícios.

A parte impugnada é beneficiária da justiça e foi condenada ao pagamento 

dos honorários advocatícios de sucumbência que somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão e na hipótese em que o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade. O impugnante alega que a impugnada ao receber o valor de 

R$ 56.220,00 (cinquenta e seis mil duzentos e vinte reais), gozará de 

disponibilidade de crédito para arcar com os honorários fixados.

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.

A parte impugnada é beneficiária da assistência gratuita em conformidade 

com entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA.CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. 1. É uniforme o entendimento do STJ no 

sentido de que a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita será 

obrigada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ficando suspensa, 

entretanto, a obrigação até que cesse a situação hipossuficiente do 

beneficiário ou caso decorridos cinco anos da sentença final, quando 

consumada a prescrição, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50.2. 

Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1204766 RJ 2010/0140505-6, 

Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 

14/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011).

Porém, o recebimento de requisitório de pequeno valor pela parte 

impugnada não faz prova de que se encontra cessada a sua situação de 

hipossuficiente. Vejo ausente na alegação trazida pelo INSS uma 

consistente fundamentação.

Nesse termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

RECEBIMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO 

AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DA PERDA DA 

CONDIÇÃO DE NECESSITADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME. 1. O benefício da justiça gratuita não é uma isenção 

absoluta das custas e dos honorários advocatícios, isso porque a parte 

ficará obrigada ao pagamento das referidas verbas, se verificado que seu 

estado de necessidade deixou de existir 2. O recebimento de valores 

quando do pagamento do requisitório de pequeno valor não conduz, por si 

só, a conclusão do termino do benefício da justiça gratuita, pois, tal 

conclusão, de alteração da condição econômica, deve ser analisada 

contextualmente, observando os indicadores de sua real condição 

financeira e não apenas o pagamento futuro do crédito. 3. Jurisprudência 

desta E. Corte de Justiça. 4. Recurso de agravo improvido. (TJ-PE - AGV: 

2820866 PE 0021811-51.2012.8.17.0000, Relator: Ricardo de Oliveira Paes 

Barreto, Data de Julgamento: 22/11/2012, 2ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 221).

Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a suspensão da 

exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, bem como 

honorários advocatícios, nos termos da sentença.

Digam as partes em prosseguimento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20463 Nr: 1460-47.2008.811.0038

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NJL, JdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96931 Nr: 4032-58.2017.811.0038

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ricardo Mamedes, Luciana Rita de Queiroz Mamedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ihanco Moreira Carvalho , Ademir Rodrigues , 

Valdemir Lacerda da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MAMEDES - OAB:4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.Trato de QUEIXA-CRIME ajuizada por RICARDO 

MAMEDES e LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES em desfavor de 

IHANCO MOREIRA CARVALHO, ADEMIR RODRIGUES e VALDEMIR 

LACERDA DA SILVA CAMPOS, em que requereu, entre pedidos outros, a 

CONDENAÇÃO dos querelados pela suposta prática do crime descrito no 

CP, art. 138 c/c art. 141, III, bem como a suspeição do magistrado 

subscrevente, rejeitada pelo Conselho/Turma Recursal por unanimidade – 

Ref. 24 -, razão pela qual dou seguimento ao processo.(...) contudo o 

ilícito que objetiva o processamento, segundo a inicial, crime de calúnia 

com causa de aumento em decorrência da suposta prática “facilitando a 

divulgação da calúnia” – CP, art. 138 c/c art. 141, III -, tem pena máxima em 

abstrato de detenção de 2 (dois) anos, aumentada de 1/3 (um terço), ou 

seja, 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, o que ultrapassa os 2 (dois) anos 

exigidos para processamento pelo rito da Lei n. 9.099/95, art. 61 - “ Art. 

61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os 

efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine 

pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. 

(Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006)” -, cabe determinar a 

redistribuição no local adequado – Vara Única (Justiça Comum) - e, 

consequentemente, arquivamento desta em curso perante o Juizado 

Especial Criminal.(...)Isso posto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o 

processamento e julgamento da queixa-crime, DETERMINO a redistribuição 

no local adequado – Vara Única (Justiça Comum) - e, consequentemente, 

arquivamento desta em curso perante o Juizado Especial Criminal, 

fazendo-o com as cautelas e baixas.Ciência ao(a)s querelante(s) para 

que realize(m) as eventuais adequações/emendas na inicial acusatória, 

adimplemento/pagamento das custas, taxas e despesas processuais 

necessárias ao processamento perante a Vara Única (Justiça Comum), 

assim como, para conhecimento, à representante do Ministério 

Público.Cumpra.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-75.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000044-75.2018.8.11.0038 REQUERENTE: AILTON GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA – CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como 

partes AILTON GOMES DA SILVA e ENERGISA – MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., em que, entre outros, aquela requer in 

initio litis e inaudita altera parte que a parte requerida abstenha-se de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 

6/2622744-7, referente as faturas dos meses de dezembro/2017, janeiro 

de 2018 e outras com vencimento em 16/4/2018, 16/5/2018 e 16/7/2018. 

Verifico que foi concedida a liminar e orientado o reclamante da obrigação 

de continuar a pagar as faturas futuras. A parte autora informou o 

descumprimento da liminar e manifestou pela intimação da reclamada, bem 

como na majoração da multa arbitrada na decisão inicial. Isso posto, 

DETERMINO que intime a empresa requerida para que cumpra 

integralmente a liminar, DEVENDO RESTABELECER, no prazo de 24h, 

sobre o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 

6/2622744-7, salvo em caso de eventual débito vencido não informado no 

processo. Ademais, ADVIRTA que o descumprimento indevido da decisão 

poderá resulta na majoração/aumento do valor da multa diária/astreinte, 

sem prejuízo de eventuais danos causados pela eventual supressão 

indevida do fornecimento. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 

de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz 

de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40063 Nr: 1265-93.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Rogério de Julio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado, Departamento Estadual de Trânsito do 

Estado de Mato Grosso - DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim - 

OAB:12295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, Mauro 

Sérgio Manica - OAB:Procurador, PAULO ARAÚJO - OAB:

 Certifico e dou fé que no dia 12/09/2018 afixei no átrio do fórum o edital 

de Intimação da sentença proferida pelos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67746 Nr: 1459-49.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMAG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, Seli 

Souto Felisbino, Magda Gomes de Souza Felisbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos, para comunicar a parte autora que o 

valor pago para a diligência do oficial de justiça, foi maior do que o 

estipulado para a região urbana da cidade de Arenápolis, a saber, R$ 

10,50 (dez reais e cinquenta centavos), conforme tabela de diligências 

dos oficiais de justiça e o valor pago foi de R$ 1.128,00 (mil cento e vinte e 

oito reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41571 Nr: 1780-94.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Pinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELEN DIANI LIMA SILVA - 

OAB:23041/O

 Vistos.

Trata-se de pedido de suspensão do processo, formulada pela patrona do 

denunciado, ao argumento de que é a única patrona constituída nos autos 

e teve parto, no dia 27/07/2018.

Pois bem.

Segundo disposição prevista no art. 313, IX, §6º, do CPC, o processo será 

suspenso, pelo prazo de trinta dias, em caso de parto da advogada 

responsável pelo processo constituir única patrona.

Vejamos a redação completa do art. 313 do CPC, em relação a suspensão 

perquirida:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...) IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada 

responsável pelo processo constituir a única patrona da causa;

(...)

§ 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, 

contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante 

apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que 

comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido 

a adoção, desde que haja notificação ao cliente.

 No caso em concreto, a advogada comprovou que o parto foi realizado, 

no dia 27/07/2018, isto é, há mais de 30 (trinta) dias, tal como se observa 

da Certidão de Nascimento jungida à fl.132.

Logo, resta prejudicada a análise do pedido de suspensão dos autos, 

mormente o decurso do prazo previsto no artigo alhures mencionado.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos, formulado pela 

advogada de defesa do denunciado.

Cumpra-se o provimento jurisdicional de fl.124.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54709 Nr: 2466-47.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZELIA GUIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Caso a parte devedora/executada não apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença ou concorde expressamente com os cálculos 

sem ressalvas, afasto os honorários advocatícios (art. 85, § 7º, CPC), 

DETERMINO que expeça ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja igual ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de 

Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, 

após a expedição e antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, que 

INTIME-SE as partes do teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da 

Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.5. Por fim, nada 

tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições de 

Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.6. SEM PREJUÍZO, 

DEVERÁ O INSTITUTO REQUERIDO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

COMPROVAR NOS AUTOS A IMPLANTAÇÃO DO BENEFICIO. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42848 Nr: 977-77.2013.811.0026
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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: Tereza Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida.Considerando 

que é de conhecimento público que os Procuradores do INSS jamais 

comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como que é de 

conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de Procuradores 

Federais capazes de atender ao volume de audiências iniciais de 

conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem como em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, do 

Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, havendo preliminares 

alegadas em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 

15H30MIN apresentando o rol de testemunhas ressalvados nos termos do 

art. 450 do NCPC.Com efeito, a designação precoce da audiência de 

instrução e julgamento justifica-se na efetividade do processo, 

economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum prejuízo 

redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo 

de resposta, ao passo que eventual questão prévia será prontamente 

analisada quando da audiência.OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para 

que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe o extrato do CNIS 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, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65530 Nr: 344-90.2018.811.0026

 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: MPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:10186/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Inicialmente, considerando que os documentos apresentados às 

fls. 26/32 de difícil compreensão e até ilegíveis, INTIME-SE a parte autora 

para no prazo de 10 (dez) dias providenciar a juntada de cópias legíveis 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 2. RECEBO a 

inicial, eis que a primeira vista se mostra de acordo com os requisitos 

legais contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.3. Processe-se o 

presente feito em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, inciso II, do 

CPC e com ISENÇÃO de custas, conforme julgamento de agravo de 

instrumento às fls. 77/87.4. Inicialmente, INDEFIRO o pedido para que o 

requerido faça o pagamento do aluguel do imóvel onde reside a parte 

autora, notadamente quando não há nenhum contrato ou qualquer outro 

documento hábil a comprovar o valor e a existência da obrigação. 5. 

Havendo prova pré-constituída da paternidade (pág. 21), DEFIRO 

PARCIALMENTE os alimentos provisórios, fixando-os no patamar de 01 

(um) salário mínimo, devidos a partir da DECISÃO/FIXAÇÃO, os quais 

deverão ser depositados na conta-corrente/poupança indicada na 

exordial.Deve-se ressaltar que, a decisão que arbitra os alimentos 

provisórios possui efeitos imediatos, integrando tal direito temporário o 

patrimônio do alimentando, sendo que o disposto no art. 13, § 2º, da Lei n. 

5.478/68, que dispõe que os alimentos fixados retroagem à data da 

citação somente se aplica para alimentos definitivos. (AgRg no REsp 

1412781/SP, Relator Ministro Luiz Felipe Salomão – Quarta Turma – Dje 

25/04/2014).6. A demanda tramitará pelo RITO ESPECIAL da Lei n. 

5.478/1968, aplicando-se, no que couber, o disposto nos artigos 693 a 

699 do CPC. 7. Consoante o Ofício Circular n. 08/2018 NUPEMEC-PRES, 

que versa sobre a “Semana da Conciliação”, ensejando a presente 

demanda possível composição entre as partes, DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para designar e realizar audiência de 

conciliação/mediação, devendo as partes estarem acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57823 Nr: 963-54.2017.811.0026

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welson Bento Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Considerando que todos os atos da sentença foram cumpridos, com 

exceção da intimação do requerido para o pagamento das custas 

processuais, bem como, por ser tal incumbência atribuição da Central de 

Arrecadação, faz-se a remessa dos autos àquela Lotação, a fim de que 

seja dado integral cumprimento ao decisum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22094 Nr: 607-69.2011.811.0026

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa de Transporte Rodoviário Saudade Ltda, 

Carlos Eduardo Soares da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Joanucci Motti - 

OAB:, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 8. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.9. Custas, se houver, pela 

parte executada.10. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, no prazo de 02 (dois) dias, 

nos termos do Provimento n. 68/2018-CGJ.11. Havendo concordância com 

o levantamento do valor ou decorrido o prazo in albis, certifique-se e 

proceda o senhor gestor com o necessário para o levantamento do valor 

(fl. 86) para a conta informada à fl. 87.12. Nos termos do artigo 450, §3º, 

inserido pelo Provimento n. 41/2016-CGJ, cientifique-se o exequente, por 

qualquer meio de comunicação, para que tome ciência da liberação 

efetuada.13. Cumpridas todas as formalidades, expedido o competente 

Alvará de Liberação de Valores, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.14. Diversamente, havendo impugnação/recurso 

providencie o necessário observando as Ordens de Serviço deste ano e 

tornem-me os autos conclusos.15. 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.: 71523 Nr: 3320-70.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. (...) 

.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.Em seguida, caso na contestação 

sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito do 

autor, INTIME-O para réplica.Sem prejuízo, NOMEIO como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, 

CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, número 427, Casa 06, 
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Condomínio Malibu Park, CEP 78430-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone 

(065) 9.9981-9047, para responder os quesitos apresentados pelas 

partes.DESIGNO o dia 27 de outubro de 2018, as 13h00min, para 

realização da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta 

Comarca.(...). Faculto às partes, dentro do prazo de cinco dias, a 

indicação de assistentes técnicos (cuja intimação pessoal é dispensável), 

se ainda não indicados.INTIMEM-SE as partes a comparecerem na data 

designada pelo perito, independentemente de nova conclusão. Caso as 

partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para os 

apresentarem no prazo de 10 (dez) dias.Por oportuno, desde já DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 05 DE NOVEMBRO DE 

2018, ÀS 15H50MIN apresentando o rol de testemunhas ressalvados nos 

termos do art. 450 do CPC.Com efeito, a designação precoce da audiência 

de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do processo, 

economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum prejuízo 

redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo 

de resposta, ao passo que eventual questão prévia será prontamente 

analisada quando da audiência.Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, manifestarem nos 

autos...

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-15.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILTON ALVES SILVA (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:8010189-15.2015.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para manifestar acerca dos bloqueios realizadas via 

BACENJUD e RENAJUD, bem como para manifestar acerca dos rumos da 

execução, INDICANDO BENS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito nos termos do artigo 53, 

§ 4º da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000199-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA (EXEQUENTE)

ISABELLA AMARAL FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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:1000199-51.2017.8.11.0026 Intimo o Autora, na pessoa de seu 

patrono, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos valores 

apresentados pela Secretaria Auxiliar da Presidência do TJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000287-89.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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:1000287-89.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do 

cálculo elaborado pela Secretaria Auxiliar da Presidência do TJ/MT.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 28701 Nr: 3120-28.2005.811.0088

 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: ROSENVALDO VICENTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b, Edgar Ângelo de Souza - OAB:9.938/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da decisão de fls. 315/316-v, a qual manteve a sentença de 

improcedência, bem como o trânsito em julgado já certificado (fl. 318), 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51196 Nr: 1961-06.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CARLOS ZEMBRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUFAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSSON RENATO QUINTANA - 

OAB:11545/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora do bem indicado às fls. 116/119, devendo ser 

expedido o competente mandado de PENHORA e AVALIAÇÃO, nos termos 

da decisão de fls. 97.

Após, intime-se o exequente, para que requeira o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 35878 Nr: 554-67.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA LUZIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de incidente de falsidade proposto por Creuza Luiza de Souza.

Às fls. 36, foi determinada a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito.

Tentada a intimação da autora, esta foi infrutífera, tendo em vista que o 

Aviso de Recebimento retornou com a informação “desconhecido” (fls. 

40).

É o relato. Decido.

Considerando que a parte autora mudou-se de endereço sem comunicar 

ao Juízo, bem como que o feito encontra-se paralisado há mais de 07 

(sete) anos, imperiosa se faz a extinção do processo por abandono da 

requerente.

 Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a gratuidade deferida (fls. 20/21).

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56648 Nr: 446-28.2015.811.0088

 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: FGDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - 

OAB:10.845, ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - OAB:23207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Acolho a cota ministerial retro.

Decreto a revelia do requerido Eduardo Henrique de Jesus, tendo em vista 

a certidão de ref. 43.

Deixo de nomear curador especial para patrocinar a defesa do requerido, 

tendo em vista sua citação pessoal (ref. 41), bem como que houve a 

habilitação de advogada particular (ref. 40).

Embora tenha sido decretada a revelia do requerido, nos termos do art. 

370 do Código de Processo Civil, entendo necessária a instrução do feito, 

a fim de ser aferida a capacidade econômica do requerido, para a fixação 

dos alimentos.

Portanto, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 11 de dezembro de 2018, às 15h.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Intime-se a Requerente para que compareça acompanhada de 

testemunhas, que deverão estar presentes na audiência 

independentemente de intimação, e deverão ser arroladas até 03 (três) 

dias antes da audiência, consignando que o não comparecimento da 

Autora será reputado como desinteresse e ensejará a extinção do 

processo, na forma da lei processual civil.

 Embora tenha sido decretada a revelia do requerido, determino sua 

intimação para a audiência ora designada.

 Oficie-se ao empregador do requerido requisitando que encaminhe a este 

Juízo cópia de seus rendimentos mensais, no prazo de 10 (dez) dias.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se a defensora dativa nomeada para a autora e a defensora 

constituída pelo requerido.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53966 Nr: 616-34.2014.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE INOCENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Ante o exposto, autorizo a reserva dos valores contratados com o 

causídico, desde que, a AUTORA SEJA INTIMADA PESSOALMENTE e não 

impugne o destacamento. Consigno, ainda, que a autora terá o prazo de 

05 (cinco) dias para se manifestar quanto à eventual impugnação da 

reserva dos honorários do advogado, e que somente após o escoamento 

de tal prazo poderá ser realizada a reserva.Outrossim, considerando que 

os honorários contratuais não decorrem de condenação, não poderão ser 

objeto de Requisição de Pequeno Valor, devendo neste momento apenas 

ser realizada a sua reserva.Após, com a EXPRESSA AUTORIZAÇÃO da 

parte autora, expeçam-se os respectivos Alvarás de Levantamento, 

consoante solicitado às fls. 44/45, atentando-se a Secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono da autora, bem como as 

disposições do provimento nº 68/2018 – CNJ.Cumpridas as formalidades 

legais, arquive-se o processo com as baixas e cautelas de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41774 Nr: 408-21.2012.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDENETE NERES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO, ALICE MENDES DE SOUZA NEVES LUDKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Lopes de Souza - 

OAB:45189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650B-MT, PEDRO AVELAR - OAB:6270-MT

 Vistos.

Considerando que fora indicado pelo Conselho Regional de Medicina do 

Estado de Mato Grosso perito na área de neuropediatria (fls. 356/358), 

nomeio como perita do Juízo a médica Alzira Nobuko Nishiyama, 

neurologista pediátrica, com endereço à Rua Estevão de Mendonça, nº 

1588, Bairro Quilombo, Cuiabá /MT, telefone: (65) 99254-5939.

A perita nomeada deverá ser intimada para, em cinco dias, aceitar a 

nomeação e apresentar proposta de honorários.

 Após, havendo aceitação, intime-se a parte requerida Alice Mendes de 

Souza Neves Ludke do valor dos honorários, devendo esta depositá-los 

junto à Conta Única do TJMT, consoante determinação de fls. 348/349-v.

 Solicite-se, também, a intimação das partes para a formulação de quesitos 

no prazo de cinco dias, oportunidade em que poderão indicar assistente 

técnico.

Cumpridas tais providências, a perita deverá indicar o dia, hora e local do 

início dos trabalhos, dando-se ciências às partes.

A perita cumprirá escrupulosamente o encargo independentemente de 

termo de compromisso, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 

(trinta) dias, contados a partir do início dos trabalhos dos periciais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78980 Nr: 4109-77.2018.811.0088

 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: CDCSR–SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSG–M, RSG, EPDS, RDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS 

- OAB:2930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de ref. 2, intime-se o requerente a fim de que 

emende a inicial, promovendo os recolhimentos devidos das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77435 Nr: 3066-08.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, faz-se a intimação das partes a 

especificar as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77433 Nr: 3064-38.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFLOSINA NEVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, faz-se a intimação das partes a 

especificar as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75516 Nr: 1835-43.2018.811.0088
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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: JOSE FRANCISCO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, faz-se a intimação das partes a 

especificar as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62396 Nr: 3209-65.2013.811.0025

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAJ SOCIEDADE AGRICOLA E PECUÁRIA LTDA, JOÃO 

ARANTES NETO, RICARDO BORGES ARANTES, MARIA ELIANA DE 

AQUINO ARANTES, ANA PAULA ARANTES VASONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA 

- OAB:36427/PR, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - 

OAB:31.694/PR, JOZELENE FERREIRA DE ANDRADE - OAB:41737/PR, 

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o aporte dos autos neste Juízo, intime-se a parte autora, por seus 

advogados, para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72804 Nr: 18-41.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR FAVALESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - 

OAB:23207/O

 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 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 10 de abril de 

2019, às 13h30min, 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 a defensora 

constituída.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 Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60927 Nr: 1046-15.2016.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO SACCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução proposto por Jose Paulo Saccon em 

face de Nilson Antônio da Silva.

Determinou-se que a parte embargante promovesse o recolhimento das 

custas processuais.

Apesar de devidamente intimado, o embargante não se manifestou no 

processo (ref. 18).

Pois bem.

Não cabe ao Poder Judiciário assumir o ônus das despesas de quem tem 

condições de fazê-lo, sob pena de prejuízo daqueles que realmente 

comprovem a sua impossibilidade.

No caso do processo, o embargante sequer se manifestou, não cumprindo 

a determinação de ref. 14.

Assim, tenho que o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto indefiro a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, nos termos dos artigos 

485, inciso I, c/c 290, do CPC.

Proceda-se ao cancelamento da distribuição como dispõe o artigo 290 do 

CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, certifique e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73184 Nr: 330-17.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 VOINE DE SOUZA NERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE MUNIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios proposta por 

Aparecida Voine de Souza Neri em face de Francisco de Muniz de 

Carvalho.

Determinou-se que a parte autora emendasse a inicial, promovendo o 

recolhimento devido das custas processuais e taxa judiciária, bem como 

para que apresentasse os dados das partes em consonância com o 

Provimento n° 61/2017- CNJ, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito (ref.5).

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não se manifestou no 

processo (ref. 10).

Pois bem.

Não cabe ao Poder Judiciário assumir o ônus das despesas de quem tem 

condições de fazê-lo, sob pena de prejuízo daqueles que realmente 

comprovem a sua impossibilidade.

No caso do processo, a parte autora sequer se manifestou, não 

cumprindo os despacho de ref. 5.

Portanto, tenho que o indeferimento da petição inicial é medida que se 

impõe.

Diante do exposto indefiro a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, nos termos dos artigos 

485, inciso I, c/c 290, do CPC.

Proceda-se ao cancelamento da distribuição como dispõe o artigo 290 do 

CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, certifique e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74820 Nr: 1356-50.2018.811.0088

 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: ELEITON DOS SANTOS MOURA, Scheila Hawerroth

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Homologação de Acordo proposta Eleiton dos Santos Moura e 

Scheila Wawerroth.

Os autores requereram a desistência da ação (ref. 7).

 É, em síntese, o relatório.

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o juiz homologar a desistência da ação.

No caso não há impedimento para homologação da desistência.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas, ante o deferimento da justiça gratuita.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56823 Nr: 566-71.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo Mallmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIMAR MACHADO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de ref.44, 

intime-se novamente a parte requerente, para que se manifeste no 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 1369 Nr: 11-84.1997.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADORA LUAD LTDA, FLORISVAN 

ANTONIO FERREIRA, ADMAR LEBELEIN, SUELI MARIA SUDATTI LEBELEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Promova-se o cadastramento dos novos procuradores ao processo (fls. 

163/165), devendo as futuras intimações serem dirigidas a esses, sob 

pena de nulidade.

No mais, CUMPRA a determinação de fls. 161.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 969 Nr: 12-69.1997.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADORA LUAD LTDA, ADMAR LEBELEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Promova-se o cadastramento dos novos procuradores ao processo (fls. 

167/169), devendo as futuras intimações serem dirigidas a esses, sob 

pena de nulidade.

No mais, intime-se a parte exequente, para que dê prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 726 Nr: 13-54.1997.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADORA LUAD LTDA, ALCEU ANTONIO 

VERONESE, ADMAR LEBELEIN, SUELI MARIA SUDATTI LEBELEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o decurso do lapso temporal requerido retro (fls. 185/185-v), 

determino a intimação da parte exequente, para que dê prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 28489 Nr: 2919-36.2005.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO GOMES DE ARAUJO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:21824/O

 Portanto, em consonância com o parecer ministerial, REVOGO a prisão 

preventiva de ALFREDO GOMES DE ARAÚJO JUNIOR, já qualificado, 

mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares:a) PROIBIÇÃO de 

se aproximar e de manter contato com a vítima Isabel Novaes Silva e 

testemunhas Sonia Maria Alves da Silva e Sara Novaes Silva, no limite de 

100 (cem) metros para evitar o risco de novas infrações; e b) PROIBIÇÃO 

de ausentar-se da cidade de Nova Bandeirantes/MT, por período superior 

a 8 (oito) dias, sem autorização judicial, uma vez que a permanência é 

conveniente para a instrução criminal. Proceda-se à Escrivania as 

seguintes diligências finais: a) – Intime-se o acusado, por meio de carta 

precatória, da concessão das medidas cautelares; b) - Expeça-se alvará 

de soltura em favor do acusado, salvo se por outro motivo estiver preso, 

devendo tomar ciência das demais medidas cautelares que lhe foram 

impostas, firmando termo de compromisso; c) Expeça-se carta precatória 

ao juízo da Comarca de Nova Monte Verde-MT, solicitando a soltura do 

acusado, bem como a fiscalização das medidas cautelares ora aplicadas. 

Consigne-se na missiva, que DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR O 

ACUSADO ACERCA DE SEU ENDEREÇO, CERTIFICANDO-SE NOS AUTOS. 

Cientifique-se o acusado de que o não cumprimento de qualquer das 

condições poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos 

termos dos artigos 282, § 4º e 312, parágrafo único, ambos do 

CPP.Considerando que o acusado constituiu advogado particular (fls. 158, 

verso), revogo a nomeação outrora feita ao advogado Dr. Moacir Pereira 

dos Santos, e determino a intimação do advogado, Dr. Ailton André Albring 

dos Santos, para que dê continuidade à defesa do acusado.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53413 Nr: 72-46.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOIR PEIXER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 Vistos.
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Conquanto a parte exequente tenha pugnado pela penhora “on line” de 

valores em conta corrente do executado (fls. 67/69), verifico que esta não 

apresentou cálculo atualizado do débito.

Diante disso, antes de analisar o pedido supra citado, determino a 

intimação do exequente, para que junte aos autos cálculo atualizado do 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57522 Nr: 957-26.2015.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a inventariante pra se manifestar 

sobre o teor do ofício de ref. 46, requerendo o que de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40410 Nr: 814-76.2011.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONILTO GRACIANO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIE VON LUIZ DE SOUZA, JOVINO LUIZ DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:12-983, FRANCINE BURALI GARCIA - OAB:12288, IVONILZA 

MORAIS DE CARVALHO - OAB:14.801/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte requerida na pessoa de seu representante, 

para se manifestar acerca da certidão de fls. 340, no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62806 Nr: 2475-17.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanilton Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação de ref. 35, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63878 Nr: 4480-12.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAJ SOCIEDADE AGRICOLA E PECUÁRIA LTDA, JOÃO 

ARANTES NETO, RICARDO BORGES ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA 

- OAB:36427/PR, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - 

OAB:31.694/PR, JOZELENE FERREIRA DE ANDRADE - OAB:41737/PR, 

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o aporte dos autos neste Juízo, intime-se a parte autora, por seus 

advogados, para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61748 Nr: 1644-66.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAJ SOCIEDADE AGRICOLA E PECUÁRIA LTDA, JOÃO 

ARANTES NETO, RICARDO BORGES ARANTES, MARIA ELIANA DE 

AQUINO ARANTES, ANA PAULA ARANTES VASONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6.005-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o aporte dos autos neste Juízo, intime-se a parte autora, por seus 

advogados, para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77317 Nr: 2979-52.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISIANE FERNANDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI SCARABELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente intimo a parte autora para, querendo, 

impugnar a constestação de ref. 19, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66020 Nr: 1168-91.2017.811.0088

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAJ SOCIEDADE AGRICOLA E PECUÁRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o aporte dos autos neste Juízo, intime-se a parte autora, por seus 

advogados, para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38736 Nr: 1441-17.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO E SARAIVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos.

Recebo os embargos de declaração opostos pela parte autora (fls. 

168/173).

Contudo, antes de analisá-los, determino que a Secretaria certifique se o 

nome do advogado da parte autora foi escrito corretamente na publicação 
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do despacho de fls. 161, bem como se constou o número de sua OAB, 

devendo, ainda, juntar o extrato da intimação ao processo.

Outrossim, considerando que seu eventual acolhimento pode implicar na 

modificação da decisão embargada, intime-se o embargado para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77411 Nr: 3043-62.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUFE JARDEL MAGALHÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, faz-se a intimação das partes a 

especificar as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77253 Nr: 2939-70.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA DE JESUS BARBOSA CARVALHO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, faz-se a intimação da parte autora, 

para, querendo, impugnar a contestação de ref. 18, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79049 Nr: 4152-14.2018.811.0088

 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 G PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ALEX PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLY VIEIRA MACEDO DE 

ALMEIDA - OAB:5174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de ref. 2, intime-se o requerente a fim de que 

emende a inicial, promovendo os recolhimentos devidos das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74700 Nr: 1285-48.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 CLAUDIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

 Aguarde-se o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 

interposto pela autora à ref. 10.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67578 Nr: 2337-16.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CAPO ROSA, ROMUALDO DIAS DE 

CASTRO, EDGAR MENDONÇA DE OLIVEIRA, CELIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b, JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - 

OAB:21.709/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos etc. Homologo a desistência das oitivas das testemunhas de 

defesa acima identificadas. Oficie-se aos juízos deprecados solicitando 

informações sobre o cumprimento das cartas precatórias expedidas. 

Após, dê-se vista do processo às partes para a apresentação das 

alegações finais, na forma e no prazo legal. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20056 Nr: 743-77.2007.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL RIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicolas Francesco Calheiros 

de Lima - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, a fim de condenar o INSS 

a implantar, em favor da parte autora o benefício de AMPARO SOCIAL AO 

DEFICIENTE, no valor de um salário mínimo mensal com DIB em 13/09/2007 

(data do ajuizamento da ação), 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 

com renda de um salário mínimo mensal. 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.: 62950 Nr: 2261-87.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AURO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 67841 Nr: 2915-40.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANTAGALO GENERAL GRAINS S/A, 

SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 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.: 67942 Nr: 2996-86.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A (BANCO 

FIANASA BMC)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR MESSIAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 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.: 62824 Nr: 2190-85.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBSON ALCANTARA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:2009551-SP

 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.: 71235 Nr: 1523-31.2018.811.0100

 AÇÃO: Prisão Preventiva (art. 254 e ss do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon - OAB:OAB/MT 8932

 Dessa forma, ainda presentes os requisitos previstos no artigo 312, do 

Código de Processo Penal, em consonância com a manifestação 

ministerial, mantenho a prisão preventiva do citado investigado, pelos 

próprios motivos exarados na decisão outrora proferida.Intimem-se: 

pessoalmente o acusado, bem como a sua defesa, via publicação na 

imprensa.Ciência ao representante do Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como o 

necessário mandado/carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64822 Nr: 984-02.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI GUADAGNIN, MARLICE TEREZINHA 

HOLZBACH GUADAGNIN, ODILE ANTONIA MOCELING GUADAGNIN, 

TRAJANO RODRIGUES DA SILVA, TRAJANO DE MATOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE 

DO JURUENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917, 

LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem a audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

outubro de 2018, às 18:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54491 Nr: 1130-48.2014.811.0100

 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: Paulinho Meyer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ante a apresentação da peça contestatória e visando o 

devido impulsionamento do feito conforme determina a CNGC, INTIMO da 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66515 Nr: 2031-11.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO JOÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22.566/MT

 Vistos etc.

 Inicialmente, declaro por encerrada a instrução processual. Ato contínuo, 

determino a abertura de vistas dos autos às partes no prazo legal e 

sucessivo de 05 (cinco) dias, primeiro ao representante do Ministério 

Público e, após pela defesa para apresentações das alegações finais na 

forma de memoriais e, em seguida, voltem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 12105 Nr: 861-58.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIPAR DIESEL PARTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTO LUIZ FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9059, DANIELE IZAURA 

S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de cumprimento de sentença proposta por DIPAR 

DIESEL PARTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA em face do NEUTO LUIZ 

FERRARI, ambos qualificados nos auto.

Tendo em vista a manifestação fl.135 acerca da certidão fl.133, verifico a 

ausência no interesse de agir da parte autora.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Diante do exposto, julgo extinto este feito, sem resolução do mérito com 

base no artigo 485, VI, do CPC.
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Condeno o autor em custas e taxas judiciais residuais a serem calculados 

pelo contador judicial.

Transitada em julgado a decisão, ao arquivo, com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41938 Nr: 555-68.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA RETUIWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Campinápolis-MT, 24 de abril de 

2018.Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42286 Nr: 794-72.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, PRISCILA EMANUELE BATISTA CORREIA - 

OAB:24329-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, nas datas de 07 

e 08 de agosto de 2018, REDESIGNO para o dia 26 DE SETEMBRO DE 

2018, às 17H30MIN (horário de Cuiabá/MT) a audiência anteriormente 

aprazada.

EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as partes.

INTIMEM-SE, CITEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43443 Nr: 1333-38.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PEHO'A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42020 Nr: 632-77.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41991 Nr: 603-27.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 603-27.2018.811.0110 Código: 41991

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos procuração ad judicia, que autorize o causídico a 

representar a parte autora;

 2.2 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo;

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33331 Nr: 896-36.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO VIANA NETO, CARLOS 

CESAR VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT
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 Considerando que o presente processo é físico e a juntada da 

contestação foi feita apenas hoje, procedo à intimação da parte autora, 

para, no prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96705 Nr: 1626-69.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PERONDI, SELSO PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes se compuseram e requereram a 

suspensão do feito até o adimplemento, intime-se a parte autora para 

informar a quantidade de parcelas e a previsão de término, no prazo de 10 

(dez) dias.

2. Após conclusos para homologação de acordo.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95509 Nr: 1018-71.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Eduardo Hintz - 

OAB:MT15857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Eduardo Hintz - 

OAB:MT15857

 Vistos.

1. HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte autora.

2. Nos termos do artigo 535, § 3º do Código de Processo Civil, expeça-se 

requisição de pequeno valor.

3. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 54/2018-DF

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 Edelvan Mezomo Maurer, matrícula 35037, 

Gestor Judiciário Substituto da Vara Única/Juizado Especial, está afastado 

de suas funções no período de 18 à 21 de setembro de 2018;

 R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor Magnum de Figueiredo Marisco, matrícula 

32675, Analista Judiciário, ao cargo de Gestor Judiciário Substituto da 

Vara Única/Juizado Especial, com efeito retroativo à 18 de setembro de 

2018 à 21 de setembro de 2018.

Art. 2º -Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Colniza/MT, 19 de setembro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65414 Nr: 816-87.2014.811.0105

 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: Yoneko Kuroyanagi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorival Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7.825-B, Edison Ricardo Pick - OAB:OAB/MT 11743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto de Almeida S. 

Filho - OAB:13685/MT

 Vistos.

De proêmio devolvo o prazo para a parte autora especificar provas, uma 

vez que não há nos autos prova de sua intimação quanto ao teor do 

despacho de fls. 58.

EXPEÇA-SE ofício como requerido pela parte autora às fls. 62.

No mais, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

março de 2019, às 14h00min.

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresentem o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90985 Nr: 3327-19.2018.811.0105

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDSON BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 Vistos;

REMETAM-SE estes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para apreciação das razões e contrarrazões recursais 

apresentadas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, mormente o 

presente o presente feito tramitar com urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69352 Nr: 1561-33.2015.811.0105

 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: CEFSM, DFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kariza D. Simonetti Aguiar - 

OAB:15.532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Procedimento Ordinário em que figuram como partes as em 

epígrafe.

A fls. 91 a parte autora requereu a desistência da presente ação, 

pugnando pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

Era o que cabia a relatar.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando os autos verifica-se que o réu sequer foi citado para integrar 

o polo passivo, razão pela qual é prescindível o seu consentimento para 

fins de homologação da desistência.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pelo autor.
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Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

Ademais, CANCELO a audiência de conciliação redesignada às fls. 87.

Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40623 Nr: 199-35.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, IM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Souza Teixeira - 

OAB:20617-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Intime-se a parte para que requeira o que entender de direito no prazo de 

30 dias.

Transcorrido o prazo supra-assinalado sem manifestação, voltem os 

autos ao arquivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64955 Nr: 388-08.2014.811.0105

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivania Falcão de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilermando João Thiesen 

Filho - OAB:21552-B/SC

 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 EDIBANIA 

FALCÃO DE SOUZA (fls. 38), revestindo - na da cláusula rebus sic 

stantibus, pelo que, 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 em favor do advogado dativo honorários em 07 URHs, conforme 

tabela OAB-MT.

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 das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70661 Nr: 1918-94.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos...

 Estando devidamente preenchidos os pressupostos fáticos e jurídicos 

para o acordo entabulado, sendo as partes capazes, deve-se concluir 

pela possibilidade do acordo e sua consequente homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado, EXTINGUINDO-SE O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, isso nos termos do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

 DEFERIDO o “benefício da justiça gratuita”, fica isenta as partes do 

pagamento das custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores 

caso haja a perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 

98 do CPC.

À SECRETARIA para:

1. OFICIAR ao Município de Nova Bandeirantes/MT para que desconte 

mensalmente 20% do rendimento bruto (salário mensal, horas extras, 

salário família, décimo terceiro, férias, vantagens diversas, descontada a 

contribuição previdenciária, imposto de renda e verbas de caráter 

indenizatório) de Amibson Evangelista de Arruda, servidor público 

municipal lotado no gabinete do secretário de administração, devendo o 

valor er transferido para a poupança em nome de Selma Pacheco da Silva, 

agência 3435, operação 013, conta 18745-9.

Transitada em julgado, se nada for requerido, o que deverá ser 

certificado, arquivar.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64729 Nr: 54-55.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA DI GASPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR HORODENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Herrera de 

Oliveira - OAB:14867/MT, ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - 

OAB:18.619

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.APENSAR estes autos ao processo 

nº. 161-02.2015.811.0099 – Código 64968, isso para evitar decisões 

conflitantes, bem como visando à celeridade processual, considerando a 

possibilidade de realização de atos conjuntos;2.JUNTAR a este processo 

cópia das imagens de satélite capturadas entre os anos de 2000 a 2003, 

juntadas na contestação do processo nº. 161-02.2015.811.0099 – Código 

64968 (ref. 23 daqueles autos);3.INTIMAR as partes para a referida 

audiência;4.INTIMAR pessoalmente o representante da requerente e o 

requerido, para fins de depoimento pessoal;5. Caso haja indicação de 

testemunha a ser ouvida por Precatória, desde já fica autorizada a 

expedição, ficando o pagamento da diligência a cargo de quem 

requerer;a.Há (refs. 43/44).6.CONSIGNE-SE que, nos termos do artigo 455 

do CPC, é encargo do advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada acerca do dia, da hora e do local da audiência.Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de 

setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72450 Nr: 378-74.2017.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Gonçalves da Silva - 

OAB:21384-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054

 Ante o exposto, DECRETA-SE O DIVÓRCIO de NILZA APARECIDA DA 

COSTA e JOSÉ CORREIA DA COSTA, o que resulta na dissolução do 
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vínculo matrimonial, devendo a parte-autora voltar a usar o nome de 

solteira, qual seja NILZA APARECIDA DINIZ.Assim, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENA-SE a parte-requerida ao 

pagamento das despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 do 

CPC). Não obstante, DEFERE-SE a gratuidade judiciária, de forma que fica 

suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).DEIXA-SE de arbitrar 

honorários advocatícios, considerando a advocacia dativa exercida no 

presente caso. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Nomeada como Curadora, 

fixam-se como honorários advocatícios à advogada SOLANGE 

APARECIDA DELFINA DA ROCHA (OAB/MT - 21.054-O) o valor de 02 URH 

(consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos 

praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança 

de honorários (devidamente selada).No mais, à SECRETARIA 

para:1.Transitada em julgado, se nada for requerido, o que deverá ser 

certificado, EXPEDIR ofício ao Cartório de Registro Civil de Guaíra/PR, para 

que proceda à averbação na certidão de casamento de nº. 2.447, fl. 288, 

Livro 13-B de Registros de Casamentos (encaminhar certidão de 

casamento juntada aos autos);2.Após, ARQUIVAR os autos.Publicar. 

I n t i m a r .  C u m p r i r .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de setembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65884 Nr: 630-48.2015.811.0099

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISTIDES JOSE BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:18930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO - 

OAB:23573/O

 Vistos...

DEFERE-SE o requerimento da parte-requerida.

DESIGNA-SE audiência de instrução (sempre frisando a possibilidade de 

conciliação) para o dia 28.11.2018, às 09h40min, na sala de audiências da 

Vara Única do Fórum desta Comarca.

No mais, deve a parte-autora ser intimada do inteiro teor da decisão de ref. 

03, advertindo-a de que eventual descumprimento pode caracterizar 

alienação parental, conforme os arts. 1º, 2º, “caput”, parágrafo único, 

incisos III e IV, e 6º, estes da Lei 12.318/10:

DEIXA-SE de aplicar “multa diária” em caso de descumprimento, por 

entender não haver pertinência, bem como por haver outras maneiras 

mais eficazes, como as acima mencionadas.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para a referida audiência;

2. INTIMAR a parte-autora do inteiro teor da decisão de ref. 03, 

advertindo-a de que, em caso de eventual descumprimento pode 

caracterizar alienação parental, conforme os arts. 1º, 2º, “caput”, 

parágrafo único, incisos III e IV, e 6º, estes da Lei 12.318/10, bem como 

para informar o atual endereço da menor KELLY SILVEIRA BOSSA e 

permitir que o pai a visite;

3. Caso haja indicação de testemunha a ser ouvida por Precatória, desde 

já fica autorizada a expedição, ficando o pagamento da diligência a cargo 

de quem requerer;

4. CONSIGNE-SE que, nos termos do artigo 455 do CPC, é encargo do 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, 

da hora e do local da audiência.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 19 de setembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74589 Nr: 1862-27.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZÉLIA DE FREITAS DE GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BERGAMIN MONDADORI 

- OAB:OAB/MT 20.858A, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, informem se pretendem produzir outras provas, 

especificando-as, ou se desejam o julgamento antecipado, no mesmo 

prazo;a.Salienta-se que o silêncio acarretará o julgamento antecipado da 

lide;b.CONSIGNE-SE que deve ser indicada objetivamente a finalidade e 

pertinência das provas, atentando-se ao disposto no artigo 370, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil2.Certificado o decurso de prazo, com 

ou sem manifestação, conclusos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de setembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76510 Nr: 3191-74.2017.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, JOSE BRUNO MARTINS LEÃO - OAB:23752/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Não foram aventadas preliminares em contestação.

Analisando-se o contexto processual, salienta-se que não é caso de 

“julgamento antecipado” (arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade 

de atividade probatória.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória (sem prejuízo de, em cooperação, outras 

serem apontadas):

? Preenchimento dos requisitos caracterizadores da união estável havida 

entre as partes;

? Período da união estável (datas de inicio e fim);

? (In)existência do bem indicado na Inicial

? (In)comunicação do bem descrito na Inicial;

MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 373, caput, do CPC.

Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação de provas pretendidas pelas partes 

(depoimento pessoal e oitiva de testemunhas), de rigor da designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE audiência de instrução para o dia 30.11.2018, às 

09h40min, na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para a referida audiência;

2. INTIMAR pessoalmente a requerente e o requerido, para fins de 

depoimento pessoal (requerimento de ambas as partes);

3. Caso haja indicação de testemunha a ser ouvida por Precatória, desde 

já fica autorizada a expedição, ficando o pagamento da diligência a cargo 

de quem requerer;

4. CONSIGNE-SE que, nos termos do artigo 455 do CPC, é encargo do 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, 

da hora e do local da audiência.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 13 de setembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82257 Nr: 2499-41.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO, 

FERNANDA MARIA GUITTI AMENDOLA JUNQUEIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO MACHADO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:OAB/SP 214.294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça a fim de que esta 

secretaria possa dar cumprimento ao ato deprecado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80777 Nr: 1562-31.2018.811.0099

 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: ABDF, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA BARROSO DE FREITAS, Cpf: 

51947145215, Rg: 668.316, Filiação: Sebastião Silva de Freitas e 

Francisca Lucilene Barroso de Freitas, data de nascimento: 01/09/1978, 

brasileiro(a), natural de Santarém-PA, solteiro(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido ANDRÉ MORATO, Cpf: 

03901480161, Rg: 2172839-9, Filiação: Maria Morato Angelo, data de 

nascimento: 22/02/1983, brasileiro(a), natural de Villhena-RO, solteiro(a), 

chapeiro. 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: S E N T E N Ç AVistos...I RELATÓRIOTrata-se de “ACORDO” 

realizado entre ADRIANA BARROS DE FREITAS E ANDRÉ MORATO tendo 

como objeto a guarda, visitas e alimentos referentes aos menores Vitoria 

Lorrayne de Freitas Morato, Abner Gabriel de Freitas Morato, André Akila 

de Freitas Morato e Ana Caroline de Freitas Morato.Depreende-se da Inicial 

que as partes não são casadas.Informaram que são genitores dos 

menores Vitoria Lorrayne de Freitas Morato, nascida em 03/02/2011, 

Abner Gabriel de Freitas de Morato, nascido em 19/03/2012, André Akila 

de Freitas Morato, nascido em 27/11/2013 e Ana Caroline de Freitas 

Morato, nascida em 07/05/2017, conforme documentos juntados aos 

autos.Por Instrumento de Transação Extrajudicial, resultante de 

conciliação, as partes fizeram acordo acerca da guarda, visitas, alimentos 

e despesas extraordinárias.Por isso é que se requer a homologação do 

acordo.Em manifestação, o Ministério Público foi favorável à homologação 

do acordo extrajudicial.Vieram os autos conclusos. II FUNDAMENTAÇÃO II. 

1 DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO Assim está disposto o art. 4º do ECA:Art. 

4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 

e à convivência familiar e comunitária.[...]Do apontado, observa-se o dever 

da família quanto à efetivação do direito à alimentação da criança e do 

adolescente.O dever arrolado é decorrente não apenas da própria 

literalidade da Constituição Federal (art. 227 da CF), mas também de todo o 

contorno de solidariedade que deve permear a vida em família, 

especialmente em favor dos mais necessitados (crianças, adolescentes, 

idosos, portadores de necessidades especiais, etc.). Neste contexto é 

que André Rodrigues Amin, em ampla obra sobre o ECA, assevera:Mas a 

garantia da saúde não envolve apenas cuidados médicos. A saúde pela 

alimentação é uma realidade. Promover uma nutrição adequada significa 

prevenir doenças decorrentes de desnutrição, carência de algum nutriente 

ou obesidade infantil, hoje, um dos grandes males da infância. É notório 

que os Estados Unidos da América lutam contra a obesidade de sua 

população – não apenas infanto-juvenil – que ostenta taxas de 20% de 

obesidade mórbida e 40% de obesos. No Brasil, já se nota a preocupação 

com o tema. As escolas públicas e particulares das cidades mais 

desenvolvidas adotam cardápio elaborado por nutricionistas e já incluíram 

no conteúdo curricular noções básicas de nutrição. (Curso de Direito da 

Criança e do Adolescente: aspectos teóricos e práticos. Kátia Maciel 

(coord.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 4. ed. rev. e atual. Pp. 

32/33).Não é por outro motivo que não a relevância do direito em destaque 

que consta no ECA o art. 22, o qual está assim grafado:Art. 22. Aos pais 

incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 

cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer 

cumprir as determinações judiciais.Em comentário sobre o aludido artigo, 

Murilo José Digiácomo e Ildeara Amorim Digiácomo apontam 

que:Interessante observar que a obrigação alimentar não cessa com a 

eventual emancipação do adolescente (podendo mesmo, com fulcro na Lei 

Civil, se estender para além da adolescência), e o quantum devido deve 

atender às necessidades básicas de alimentação, educação, saúde, 

habitação, segurança etc., do filho, atendendo às possibilidades dos pais, 

para cuja aferição devem ser considerados, inclusive, sinais exteriores de 

riqueza por estes apresentados. (Estatuto da criança e do adolescente 

anotado e interpretado. MPPR. Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. 6. ed., p. 26).Pois bem, 

considerando as atuais possibilidades do alimentante e as necessidades 

dos menores, resolvem, de maneira consensual e amigável o valor da 

pensão alimentícia, nos seguintes termos: •O valor da pensão alimentícia 

corresponderá a R$ 300,00 (trezentos reais) equivalente a 31,34% (trinte 

e um e trinta e quatro centésimos por cento) do salário mínimo, a ser pago 

até o dia 10 (dez) de cada mês.•Os pagamentos se darão através de 

depósito na Conta Corrente da genitora Adriana de Barros Freitas que 

será passada para o alimentante após ele criar a conta.Além do valor da 

pensão alimentícia supramencionado, ADRIANE E ANDRÉ convencionaram 

que os gastos em favor do menor como medicamentos, exames, 

consultas, tratamentos odontológicos, uniformes e material escolar, 

devidamente comprovado, deverão ser partilhados em 50% (cinquenta por 

cento) para cada um, além dos gatos com vestuário dos menores, gastos 

estes devidamente combinados entre as partes e comprovada a 

necessidade.II.2 DA GUARDA COMPARTILHADA E VISITASInexiste 

qualquer notícia de risco aos menores, o que inclusive retira o caso do 

raio de incidência de boa parte do ECA, ganhando prevalência o Código 

Civil, como, por exemplo, os arts. 1583 e ss.Pelo art. 1583 do Código Civil, 

verifica-se o seguinte:Art. 1.583.A guarda será unilateral ou 

compartilhada. § 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um 

só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por 

guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. § 2º A guarda unilateral 

será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, 

objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: 

I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; II – saúde e 

segurança; III – educação. § 3º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe 

que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos.Assim, devem 

os genitores comprometem-se a desempenhar o encargo de forma 

satisfatória, compartilhando a tomada de decisões acerca dos menores. 

Pactuou-se que a guarda dos menores será compartilhada, porém os 

menores permaneceram residindo com a genitora. No entanto, o 

alimentante terá direito de buscar os menores para passar os finais de 

semana com ele, seno que será dois finais de semana por mês de forma 

alternada. De modo que o genitor dos alimentados ficará com 2/3 e 1/3 

com a mãe, sendo que referente a quais datas ela ficará com cada um 

será acordado entra as partes.Logo, considerando que estão 

resguardados os interesses dos menores, não há razão para se opor 

quanto a este ponto do acordo. III DISPOSITIVO Assim, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil.DEFERIDA as gratuidades “da justiça”, 

embora compitam às partes o pagamento das custas pro rata (art. 90, §2, 

do CPC), suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 

98, §3º, do CPC).IV DISPOSIÇÕES FINAISNomeada como Defensor, 

fixam-se como honorários advocatícios ao advogado MATEUS 

GONAÇALVES DA SILVA(OAB/MT n° 21.384), o valor de 05 URH 

(consoante Tabela de Honorários da OAB – item 15.1, levando-se em 

conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve o presente como certidão 

para cobrança de honorários (devidamente selada).No mais, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR os envolvidos, não se aplicando o artigo 914 

da CNGC;2.CIENTIFICAR o Ministério Público3.Após, ARQUIVAR os 
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autos;Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 19 de setembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12434 Nr: 110-31.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orozino Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eva Elaine de Oliveira Rezende 

Fernandes - OAB:13533, Flávia Penha Oliveira Dias Cardoso - 

OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para querendo se manifeste no prazo legal acerca do 

ofício de fls.141/142.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55495 Nr: 1237-57.2018.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS-PsAdDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719/MT

 Processo nº 1237-57.2018.811.0034

Código nº 55495

Requerente: Banco do Brasil S/A

Requerida: Ana Maria Ribeiro da Silva

VISTOS ETC,

BANCO DO BRASIL S/A maneja a presente Ação de Busca e Apreensão 

em desfavor de ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos, almejando a concessão da liminar de busca e 

apreensão do veículo marca/modelo I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH, placa 

QBZ-5885, chassi DB22H1EA038497, ano/modelo 2014, cor PRATA, 

objeto de contrato de Cédula de Crédito Bancário n° 7866590, com 

garantia de alienação fiduciária.

Liminar concedida e executada, conforme certidão do oficial de justiça 

(Ref. 21).

 A requerida informou que realizou o pagamento integral do débito, 

requerendo, assim, a devolução imediata do veículo (Ref. 22 e 32).

 É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Considerando que a requerida informou o pagamento integral do débito, 

conforme consta do comprovante de depósito juntado à Ref. 23, 

DETERMINO o recolhimento do mandado de busca e apreensão e a 

imediata liberação do bem apreendido.

Intime-se a parte autora para manifestar sobre os valores depositados, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias sob 

pena de arquivamento dos autos com baixa na distribuição.

Às providências.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Dom Aquino/MT, 19 de setembro 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): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84357 Nr: 1347-73.2018.811.0093

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJM, DGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 Diante da decisão de folhas 128/129, impulsiono os autos para que a 

parte autora, querendo, impugne a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84263 Nr: 1293-10.2018.811.0093

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 Por outro lado, infere-se que a vítima postulou pela revogação da medida 

de “proibição de contato por qualquer meio de comunicação com a vítima, 

seus familiares e testemunhas, inclusive por mensagens, redes sociais e 

aplicativos de mensagens” - item “c” da decisão -, bem como informou não 

subsistir a necessidade de “proibição do agressor de se aproximar da 

vítima e da Filha Maria Julia, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros” – 

item “b” da decisão -, e de “suspensão de visitas aos dependentes 

menores, incluindo a menor Maria Júlia Martins” – item “d” da decisão (fl. 

08) -, desde que o contato e visitas do requerido em relação a infante 

sejam feitas de forma supervisionada pela requerente. Por tais razões: I - 

MANTENHO a medida de afastamento do requerido do lar, domicílio ou local 

de convivência. II – SUBSTITUO a medida constante no item “d” da decisão 

(fl.08), pelo que fica facultado ao requerido o direito de visitas à menor 

Maria Júlia Martins, de forma supervisionada pela genitora da infante, 

respeitando-se ainda a medida protetiva do item I acima. Por outro lado: I - 

REVOGO as medidas de proteção constantes nos itens “b” e “c” da 

decisão de fls. 08, diante da manifestação expressa da requerente. Em 

outra quadra, INDEFIRO o pedido de designação de audiência, uma vez 

que o pleito é afeto à instrução probatória, para o que há o momento 

oportuno no processo, após a contestação. Ainda, defiro o pedido do 

requerido (fl. 73/85), pelo que OFICIE-SE a Dra. Flavia Lucia B. Gonçalves 

para que apresente o prontuário de atendimento da infante datado de 

14/05/2018, bem como SOLICITE-SE a autoridade policial o inquérito policial 

referente aos presentes fatos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84357 Nr: 1347-73.2018.811.0093

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJM, DGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para 

conceder a genitora Deili Graciele Ferreira Martins a guarda unilateral da 

menor Maria Júlia Martins, levando-se em consideração, o princípio da 

supremacia do melhor interesse da criança. De outro lado, tendo em vista 

que nos autos de nº 84263, foi substituída a medida de suspensão de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 494 de 569



visitas, ante a manifestação expressa da requerente, pelo direito de 

visitas sob supervisão da genitora, MANTENHO o que determinado 

naqueles autos no presente feito. No mais, INTIME-SE a requerente para 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal. INTIMEM-SE. CIÊNCIA 

ao Ministério Público. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 12 

de Setembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87902 Nr: 1122-13.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado concorda com os cálculos apresentados 

pelo exequente, HOMOLOGO-OS.

Requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

No mais, é desnecessária a atualização do cálculo, tendo em vista que, 

quando da realização de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo solicitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a data 

da ultima atualização dos cálculos, posto que, quando do pagamento do 

RPV ou do Precatório o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a sua ultima atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos do exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

Diante do exposto, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal deste Estado, 

a fim de que proceda com a atualização dos cálculos e após 

encaminhem-se ofício a Procuradoria Geral do Estado para pagamento da 

RPV.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115887 Nr: 2720-60.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Casasola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada.Outrossim, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação considerando o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra expressamente o 

desinteresse na composição consensual por meio da audiência prevista 

pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o INSS e as demais Autarquias 

Federais.Nomeio o Perito Dr. RICARDO HENRIQUE RIBEIRO para proceder 

com a perícia na parte autora.Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 

541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição 

delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os limites 

mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.Destarte, em observância ao 

disposto no artigo 507, §2º da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 

– CJF, fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos Reais).O laudo 

pericial deverá ser redigido em conformidade com as regras médicas 

pertinentes e com o disposto no artigo 509, parágrafo único, da CNGC. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 541/2007-CJF, art. 3º). ?

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao exame 

pericial acarretará a extinção do processo por abandono. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98151 Nr: 357-71.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GALVÃO, José Carlos Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que à pesquisa junto ao sistema RENAJUD foi procedente, 

intimem-se as partes acerca da restrição judicial, para que postulem o que 

for de direito no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38467 Nr: 668-72.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Northe Lage Treliçada Ind. E Com. De Materiais, 

Aderbal Gonçalves de Oliveira, JOÃO DE DEUS OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEM BEDIN - 

OAB:OAB/MT 10.937, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, Jean 

Carlos Rovaris - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Irineu 

Roveda Junior, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, Jean Carlos Rovaris e ADRIANA 

LERMEM BEDIN, 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 Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107540 Nr: 1629-66.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Bessa, Mauricio Alexandrino 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gefferson Cavalcanti Paixão 

- OAB:MT/23125/0, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - 

OAB/MT

 Intimação do procurador do réu para apresentar memoriais finais no prazo 

legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85497 Nr: 1458-51.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massaguaçu Industria e Comercio de Madeiras 

Ltda ME, Jose Vieira dos Santos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MASSAGUAÇU INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MADEIRAS LTDA ME, CNPJ: 01825092000101 e atualmente em local 

incerto e não sabido JOSE VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR, Cpf: 

02098345879, 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 
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do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/07/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela UNIÃO 

em face de MASSAGUAÇU INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

ME e JOSE VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Dívida inscrita à vista dos elementos constantes do 

processo nº 18208 662298/2007-60 protocolizado no Ministério da 

Fazenda., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

12412003423-26/2007, 12413001697-07/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/12/2012

 - Valor Total: R$ 186.638,70 - Valor Atualizado: R$ 186.638,68 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Demonstrado o esgotamento das diligências 

necessárias e usuais para tentar localizar a parte executada, o que defiro 

o pedido de citação por edital, na forma do artigo 256, II, c/c 257, I, ambos 

do Código de Processo Civil.Proceda-se com a citação por edital da parte 

executada, devendo o edital, ser afixado na sede deste juízo, publicado 

uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, 

com o prazo de 30 (trinta) dias.Ainda, deverá o edital conter apenas, a 

indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, o 

valor atualizado da dívida, a natureza da dívida, a data e o número da 

inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do 

juízo, conforme determina o artigo 8º, inciso IV, da Lei 6.830/80.Cumpra-se

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, Marcos Conceição 

Caldas Abreu, digitei.

Guarantã do Norte, 19 de setembro de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-49.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO STEVAN GONCALVES (REQUERENTE)

GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO (ADVOGADO(A))

RONY DE ABREU MUNHOZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALEXANDRE SILVA (REQUERIDO)

SITE O TERRITÓRIO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o dia 

10/10/2018 às 13:00 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30259 Nr: 102-14.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFA, AFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZADORA LOPES NOGUEIRA 

REIS - OAB:21035/O, Luciana dos Santos Rocha Bordim - 

OAB:6.143-MT

 Autos n° 102-14.2012.811.0036

Código: 30259

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos verifica-se que a constrição de valores por meio 

da penhora on line via Bacenjud, restou infrutífera, como se depreende de 

fls. 107/108.

Ademais, verifica-se que as fls. 96/106 a parte executada apresentou 

proposta para quitação das parcelas vencidas e vincendas por meio de 

dação em pagamento de imóvel urbano, terreno, na cidade de Barra do 

Garças.

 Isso posto, INTIME-SE a parte exequente, por meio da Defensoria Pública, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, dando o 

devido prosseguimento no feito, inclusive, requerendo o que entender de 

direito, bem como manifeste-se acerca da proposta de dação em 

pagamento ofertada pelo requerido.

Por fim, deixo de apreciar o pedido da parte executada de revogação da 

prisão civil, visto que nesses autos, até o presente momento não há 

decretação da prisão civil do devedor.

Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 18 de setembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 211 Nr: 28-92.1991.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Agropecuaria de 

Guiratinga-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO INSS DE MT - 

OAB:INSS/cbá n. 553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Honorino de Souza Júnior - 

OAB:422l -B

 Autos nº. 28-92.1991.811.0036 (211)

 Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

 Tendo em vista a restrição de circulação do bem móvel à fl. 288, 

DETERMINO a lavratura do Termo de PENHORA E AVALIAÇÃO do referido 

bem, em nome da parte executada. Nesse sentido, NOMEIO a parte 

executada como depositária do bem.

 EXPEÇA-SE o necessário, sendo que o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça deve se dar sem que haja o pagamento de valor pela 

diligência, uma vez que a verba indenizatória instituída pela Lei Estadual nº 

10.138/2014 destina-se também a cobrir despesas de deslocamento dos 

meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública, nesse sentido 

é a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Decisão 

Monocrática dos autos da Suspensão de Segurança nº 2.899 - MT 

(2017/0159664-5).

 Caso não seja localizado nenhum automóvel no endereço do Executado, 

INTIME-SE PESSOALMENTE o Exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, dê o devido prosseguimento no feito, sob pena de extinção do 

presente feito, sem resolução do mérito.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 18/09/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44912 Nr: 2126-73.2016.811.0036

 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: Manoel José da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - OAB:roo
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 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 434966-0 

/ 2018, 434962-8 / 2018 e 434946-6 / 2018.

Guiratinga - MT, 19 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30421 Nr: 263-24.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GRPdO, AdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos nº 263-24.2012.811.0036 (30421)

Execução de alimentos

Decisão.

Vistos etc.

1) Ciente da prisão civil de fls. 102/104. Aguarde-se o prazo máximo 

estabelecido na decisão de fl. 64/64vº.

2) INTIME-SE a parte exequente da efetivação da prisão.

 3) Após o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE a serventia e volte os autos 

conclusos com URGÊNCIA.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 14/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2527 Nr: 653-48.1999.811.0036

 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: Fertilizantes Heringer Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilvan Menechini, Sussumo Sato, Mitiko 

Yamakiohi Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Roberto Pesce - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Gilmar Jesus Custódio - OAB:3.727

 Reitero o impulsionamento do dia 28/08/2018, publicado no DJE nº 10327, 

do dia 30/08/2018, para que o autor através de seu advogado promova 

nos autos o recolhimento da condução para diligência solicitada no 

petitório de fls, 363, sem os quais impossibilidade de expedir Mandado de 

Penhora e avaliação do bem, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38132 Nr: 1143-11.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Rodrigues Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josianne Almeida de Souza 

- OAB:16493

 Autos n°: 1143-11.2015.811.0036

Código: 38132

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro da parte executada para que o valor bloqueado a 

fls.44/47, no importe R$ 1.050,17 (um mil e cinquenta reais e dezessete 

centavos) sejam restituídos ao Requerido.

Dessa forma, EXPEÇA-SE o respectivo alvará em conta a ser indicada nos 

autos pela causídica da Parte Executada.

Nada mais sendo requerido, cumpra-se a sentença de fls. 67/68.

Cumpra-se. Intime-se.

 Guiratinga/MT, 19/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38132 Nr: 1143-11.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Rodrigues Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josianne Almeida de Souza 

- OAB:16493

 Intimar a parte executada através de seu advogado para que em 

cumprimento a determinação do MM. Juiz na ref. 68, datado de hoje dia 

19/09/2018, ainda não publicado no DJE, para que promova nos autos a 

indicação dos dados bancários, nome do titular da conta, agência, conta e 

numero do Banco, bem como, CPF do titular, afim de transferir via alvará 

eletrônico os valores depositados, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59865 Nr: 2259-47.2018.811.0036

 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: Valtemir da Silva Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Amália da Silva Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2259-47.2018.811.0036 (59865)

Ação Inventário

 Decisão.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido de assistência judiciária, formulado pela parte autora, 

uma vez que ele é hipossuficiente nos termos da Lei nº 1060/50.

2) NOMEIO a requerente, VALTEMIR DA SILVA MONTEIRO, como 

inventariante, com base no art. 616, inc. VI do Novo CPC que, INTIMADO 

da nomeação, PRESTARÁ, dentro de 05 (cinco) dias, o compromisso de 

bem e fielmente desempenhar o encargo (art. 617, I e parágrafo único, 

Novo Código de Processo Civil – CPC).

3) Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data que prestou o 

compromisso, INTIME-SE o inventariante a prestar as primeiras 

declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620 do 

Novo CPC).

 4) Feitas as primeiras declarações, CITEM-SE os herdeiros, a Fazenda 

Pública e o Ministério Público (se houver interesse de menor ou incapaz) 

para os termos do inventário.

5) Concluídas as citações, ABRIR-SE-Á vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações, nos termos do art. 627 do Novo Código de 

Processo Civil.

6) Após, CERTIFIQUE a serventia e volte os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 19/09/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41298 Nr: 478-58.2016.811.0036

 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: Luely Brito Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos 435002-2 / 

2018, 435007-3 / 2018 e 434997-0 / 2018.

Guiratinga - MT, 19 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 102 Nr: 24-94.1987.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Ferreira de Moraes, Alcides Alves 

Pereira, Onésio Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560/MT, Marcelo Álvaro Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:15.445/MT, Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seus advogados, afim de eu tome 

conhecimento da decisão d fls, 265 e extratos do RENAJUD as fls, 

266/268, manifestando acerca da infrutifera busca, requerendo o 

necessário no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43061 Nr: 1167-05.2016.811.0036

 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: Salvador Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 434919-9 

/ 2018, 434875-3 / 2018 e 434928-8 / 2018.

Guiratinga - MT, 19 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43075 Nr: 1175-79.2016.811.0036

 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: Ana Neves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 433809-P 

/ 2018 e 433808-1 / 2018.

Guiratinga - MT, 19 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40666 Nr: 319-18.2016.811.0036

 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: Valtuides Paulino Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 435275-0 

/ 2018 e 435277-7 / 2018.

Guiratinga - MT, 19 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59917 Nr: 2277-68.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Fernandes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos nº 2277-68.2018.811.0036

Código: 59917

Executivo de Pena

 Despacho

Visto, etc.

Homologo a guia de execução penal.

Autos de Execução de Pena formalmente em ordem. Guia de execução 

conforme o art. 106, Lei 7.210/84.

 DETERMINO que a secretaria atualize o cálculo da pena imposta ao 

recuperando.

1) Designo a audiência admonitória para o dia 12/12/2018 às 13h30 min 

(MT).

2) Intime-se o recuperando Elton Fernandes de Abreu, pessoalmente, para 

comparecer à audiência ora designada.

 3) Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Às providências

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de Setembro de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10071 Nr: 999-52.2006.811.0036

 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: Tomas Gomes Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Morigi, Clóvis Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERNANDO DE SOUZA - 

OAB:70147, Camila Pessoa - OAB:49623-PR, MATHEUS HENRIQUE 

CARDOSO PEREIRA - OAB:86621, Raymundo do Prado Vermelho - 

OAB:5914/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, LUCIANA CASTREQUINI TERNEIRO - OAB:8379/MT, 

Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:MT/6.005-A

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões, lacunas ou contradições, NEGO 

PROVIMENTO AO RECURSO para manter, na íntegra, a sentença 

combatida.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

14/09/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40663 Nr: 318-33.2016.811.0036

 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: Arnaldo Ferreira de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 498 de 569



OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes através de seus advogados para 

que tome conhecimento da expedição dos alvarás eletrônicos nº 434908-3 

/ 2018 e 434912-1 / 2018.

Guiratinga - MT, 19 de setembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10070 Nr: 1000-37.2006.811.0036

 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: Tomas Gomes Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Pessoa - OAB:49623-PR, 

Jose Luiz Guilherme - OAB:46.537/PR, Maicow Régis de Freitas 

Mercer - OAB:50885/PR, MATHEUS HENRIQUE CARDOSO PEREIRA - 

OAB:86621, Raymundo do Prado Vermelho - OAB:5914/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNEIRO - OAB:8379/MT

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões, lacunas ou contradições, NEGO 

PROVIMENTO AO RECURSO para manter, na íntegra, a sentença 

combatida.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

14/09/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42446 Nr: 833-68.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AMF, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNF, MCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIS BOEIRA DO 

NASCIMENTO E SILVA - OAB:21485/O

 Processo n.º 833-68.2016.811.0036 (42446)

Ação Criminal

Despacho.

Vistos etc.

1) Verifica-se que não há nos autos Memorias finais relativos à ré Miriam 

Cajango Machado, deste modo ABRA-SE vista dos autos a Defensoria 

Pública desta Comarca para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente-os no interesse da ré.

2) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e voltem os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 19 de Setembro de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59888 Nr: 2265-54.2018.811.0036

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PL PESQUISA E PRODUÇÃO DE SEMENTES LTDA., Basf 

Agricultural Solutuons US LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Tiberio Luz - 

OAB:196959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE OS PEDIDOS LIMINARES 

requeridos pela parte autora, para isso:1) DETERMINO a coleta das 

amostras ou dos restos cultivares de algodão a serem periciadas, 

seguindo a metodologia indicada no documento 17 acostado a exordial, 

bem como a medição da área plantada com algodão, nas 04 (quatro) 

propriedades dos requeridos (Fazendas Santa Alice II, São Lucas, Santa 

Marta e Pontalzinho), cujas localizações constam do item 2.3. da petição 

inicial. DETERMINO ainda que tais procedimentos somente poderão ser 

realizados após a devida citação/intimação dos requeridos, pelos correios, 

para que, caso queiram, possam acompanhar as diligências, conforme 

preconiza os princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa.2) Excepcionalmente, SERVIRÁ a presente decisão como 

MANDADO.3) DETERMINO que a referida colheita seja realizada por Oficial 

de Justiça, após o devido pagamento das diligências do Meirinho, com o 

auxílio dos assistentes técnicos da PARTE AUTORA e, caso queira, com a 

presença da PARTE REQUERIDA ou de seus assistentes técnicos.4) O 

presente mandado PODERÁ ser cumprido com REFORÇO POLICIAL se 

necessário for, cabendo ao executor da Ordem Judicial todo o cuidado 

que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto 

quanto possível, o conflito ou a contenda física.5) DETERMINO, ainda, para 

os fins do cumprimento e credibilidade da diligência pericial, que a coleta 

das amostras seja filmada e as imagens armazenadas em mídia digital para 

ser anexa a esses autos.6) DETERMINO, por fim, que os pontos de coleta 

sejam indicados por coordenadas georeferenciadas e que a medição da 

área plantada ocorra no ato da realização da diligência, mediante utilização 

de GPS.7) Colhidas as amostras, DETERMINO a produção de prova 

pericial. Para tanto, NOMEIO a empresa especializada IBEC BRASIL – 

Instituto Brasileiro de Estudos Científicos,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59960 Nr: 2285-45.2018.811.0036

 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: WALTENCYR RODRIGUES SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LAZARA DA CUNHA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:1) INTIME-SE a parte autora, por seu patrono, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento da inicial, emendar 

a peça exordial, atribuindo à causa a quantia correspondente ao valor 

econômico do imóvel no importe de R$ 289.000,00 (duzentos e oitenta e 

nove mil reais).2) E no mesmo prazo DETERMINO o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas judiciais necessárias, referente a esse novo valor, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO COM A CONSEQUENTE BAIXA NA 

DISTRIBUIÇÃO, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo 

Civil.3) Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intimem-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

19/09/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59314 Nr: 2053-33.2018.811.0036

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGSdA, DSdA, ESB, SSdA, EMP, GRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamara Teixeira Dias - 

OAB:22479/MT, VICTOR GUILHERME MOYA - OAB:20235/O

 Autos nº: 2053-33.2018.811.0036

Código: 59314

Auto de Incidente de Cumprimento de Mandado de Prisão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de auto de incidente de cumprimento de mandado de prisão em 

desfavor de JÚLIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO, EVANGELINA SILVA 

BORGES, DANYELA SILVA DE AQUINO, SUZANA SILVA DE AQUINO, 

ELIAS MONTEIRO PIMENTEL e GIOVANNI RODRIGUES DA CRUZ, em razão 

de mandando de prisão expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Poxoréu/MT.

Foram expedidos ofícios à vara de origem para regularização da prisão 

dos custodiados (fl.15).

Compulsando os autos verifica-se que foi acostado ofício advindo do 

Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, de que a 

regularização das prisões foram realizadas diretamente junto à Comarca 

de Rondonópolis, já estando os acusados sob a custódia daquele juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Verifica-se, que o presente incidente cumpriu seu objeto, qual seja, a 
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regularização da prisão dos custodiados JÚLIA GRAZIELA SILVA DE 

AQUINO, EVANGELINA SILVA BORGES, DANYELA SILVA DE AQUINO, 

SUZANA SILVA DE AQUINO, ELIAS MONTEIRO PIMENTEL e GIOVANNI 

RODRIGUES DA CRUZ, de forma que não resta alternativa senão arquivar 

estes autos.

Desta forma, é possível concluir que o presente incidente processual de 

comunicação de prisão cumpriu seu objeto, de forma que não resta 

alternativa senão arquivar.

Nesse sentido, importante ressaltar que eventuais e futuros pedidos de 

revogação e de informações relacionados à prisão do denunciados, 

deverão ser realizadas nos autos de código 80780 da Comarca de 

Poxoréu/MT.

Decido.

Ante o exposto, considerando que o incidente cumpriu com o seu objetivo, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 19/09/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57224 Nr: 1252-20.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei do Nascimento, Raimundo Pinto da 

Silva, Cleiton Ferreira Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Diante do exposto, MANTENHO a nomeação Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa do réu VALDINEI DO NASCIMENTO. Assim, ABRA-SE 

nova vista dos autos à Defensoria Pública, para que, IMPRETERIVELMENTE 

apresente a resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, atuando no 

interesse do denunciado.CIÊNCIA o Ministério Público. Cumpra-se com 

urgência por se tratar de réu preso. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 19/09/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51712 Nr: 2746-51.2017.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Ritter - OAB:15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Vistos etc.

Considerando a inércia do advogado da parte autora, conforme certidão 

de ref. 40, intime-se a autora pessoalmente, por mandado, para no prazo 

de 5 (cinco) dias informar o atual endereço do requerido, sob pena de 

arquivamento do processo.

Cumpra-se.

 Guiratinga, 21/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 211 Nr: 28-92.1991.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Agropecuaria de 

Guiratinga-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO INSS DE MT - 

OAB:INSS/cbá n. 553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Honorino de Souza Júnior - 

OAB:422l -B

 Processo n.º 28-92.1991.811.0036

Código: 211

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos.

DEFIRO o pedido aduzido pelo requerente às fls. 285/286 para solicitar, 

pelo Sistema RENAJUD, o bloqueio de circulação (restrição total).

Caso se obtenha êxito na medida, DETERMINO, desde logo, impedindo o 

registro da mudança do proprietário do veículo, um novo licenciamento no 

sistema RENAVAM, como também a circulação e autoriza do seu 

recolhimento a depósito.

Logo apos, intime-se o requerente para que o tome as providencias 

cabíveis.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 30 de Agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58258 Nr: 1645-42.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jales Santos, Irani Vicente da Silva, Joana Almeida 

Batista, Maria de Fátima Pereira Vieira, Marcilius de Moraes Macedo

Marcilius de Moraes Macedo, Mailson Lino Figueiredo, Belarmina Almeida 

Santana, Ruth Pereira da Costa, Ana Maria Português, Denize Ferreira, 

Geruza de Souza Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos n° 1645-42.2018.811.0036 (1645-42.2018.811.0036)

Cumprimento de sentença

Despacho.

Vistos etc.

Por se tratar de execução contra a fazenda pública, CITE-SE o Município 

de Guiratinga/MT, ora executado, para que nos termos do art. 910, caput, 

do Novo CPC, caso queira, oponha embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

Após o transcurso do prazo, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos 

conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 10/07/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87052 Nr: 2971-85.2017.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA DA SILVA RODRIGUES, EDSON 

MARCOS MELOZZI, ANGELO CARLOS MARONEZZI, GLEICE MATOS 

MARONEZZI, JOSÉ MARONEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT-4286, Willian Pereira Machiaveli - OAB:4617

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora/Exequente, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do 
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Ato Deprecado, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante de pagamento acompanhado da 

respectiva guia, sob pena de devolução da missiva, nos termos do 

despacho de ref. 4. Salienta-se que a guia deve ser preenchida 

acessando o site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86829 Nr: 2828-96.2017.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A

 Considerando que a publicação da certidão de ref. 08, ocorreu em nome 

de advogado diverso do indicado para receber as intimações, renovo o 

ato de intimação, nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o 

advogado da Parte Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Ato Deprecado, conforme disposto no Provimento 

nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante de pagamento 

acompanhado da respectiva guia, sob pena de devolução da missiva. 

Salienta-se que a guia deve ser preenchida acessando o site 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90579 Nr: 1911-43.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DOMINGOS BAÚ, ZELANIR RAMME 

BAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para no prazo legal, se manifestar acerca da certidão da Sra. Oficiala 

de Justiça, juntando aos autos documentos necessários para o 

cumprimento do ato deprecado, sob pena de devolução da missiva, 

independente de cumprimento, conforme despacho de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87205 Nr: 3054-04.2017.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINON DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRINEU CARLOS HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado de 

Avaliação, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos 

autos comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia, soob 

pena de devolução da missiva, nos termos do despacho de ref.4. 

Salienta-se que a guia deve ser preenchida acessando o site 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77410 Nr: 49-08.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECIO FAGUNDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, Janaina Matheus de Nadai - OAB:20094/O, 

MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Art. 482, 

VI e 1207, ambos da CNGC, impulsiono estes autos ao setor competente, 

com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, 

para no prazo legal, se manifestar acerca da contestação e documentos 

apresentadas, conforme determinado na decisão de ref. 05.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89138 Nr: 1104-23.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DONIZETE FORESTI NOGUEIRA, 

APARECIDA D. FORESTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora/Exequente, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Ato Deprecado, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante de pagamento acompanhado da 

respectiva guia, sob pena de devolução a missiva, nos termos do 

despacho de ref. 04. Salienta-se que a guia deve ser preenchida 

acessando o site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89200 Nr: 1136-28.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEROSO PONCE DE ARRUDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEITE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora/Exequente, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Ato Deprecado, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante de pagamento acompanhado da 

respectiva guia, sob pena de devolução a missiva, nos termos do 

despacho de ref. 04. Salienta-se que a guia deve ser preenchida 

acessando o site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 48092 Nr: 218-34.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A

 Processo nº 218-34.2012.811.0096 (Código 48092)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Cristiano Campos

Vistos.

Defiro a cota ministerial retro, de modo que, homologo o pedido de 

desistência da oitiva da vítima Roberto Porto Lima.

Cumpra-se os demais comandos contidos na decisão de fls. 294.

Às providências.

Itaúba, 17 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino
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Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-27.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LETICIA APARECIDA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos nº: 1000055-27.2018.8.11.0096 Parte reclamante: CRISTINA 

APARECIDA DE OLIVEIRA Parte reclamada: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. O feito comporta julgamento antecipado, sendo desnecessária 

dilação probatória, tendo em vista que se trata de matéria eminentemente 

de direito e os fatos encontram-se comprovados pelos documentos 

acostados aos autos, os quais se mostram suficientes para o deslinde da 

controvérsia apresentada, de conformidade com o artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Afasto a preliminar de ausência de interesse de agir. A 

resistência da reclamada está devidamente demonstrada nos autos, ao 

contestar o mérito da causa, demonstrando, portanto, que há pretensão 

resistida e, por consequência, lide. Em sendo assim, possui o reclamante 

interesse de agir, na medida em que necessita da intervenção judicial para 

a tutela do direito que invoca e a via processual utilizada é adequada para 

o fim pretendido. Não se exige, por conseguinte, o esgotamento da via 

administrativa para a propositura de ação judicial, à vista do disposto no 

artigo 5º XXXV da Constituição Federal. Assim, por se encontrar presente 

os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito comporta 

exame de mérito. A análise da responsabilidade civil por atos ilícitos 

praticados envolve a apuração de 04 (quatro) elementos: uma conduta, 

um resultado danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação ou 

omissão e o dano dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que 

permeie a conduta do agente, a culpa. A responsabilidade do fornecedor 

de produtos e serviços pelos danos que causar ao consumidor é objetiva, 

portanto, independe da existência ou comprovação de culpa, na forma dos 

art. 12 e 14 do CDC, bastando à configuração de nexo de causalidade 

entre o defeito do produto ou serviço prestado e dano experimentado pelo 

cliente, circunstâncias essas que, in casu, mostram-se presente. A parte 

autora relata que nunca contraiu a dívida da qual vem sendo cobrada pela 

empresa, inclusive com a inserção do nome da requerente nos cadastros 

de inadimplentes. Ante a inversão do ônus da prova aplicado no caso em 

concreto, cabia à parte requerida demonstrar a legitimidade da inscrição 

do nome do autor nos órgãos de restrição, apresentando, para tanto, 

documento comprobatório de que o valor inserido no SERASA/SPC é 

legítimo, o que não ocorreu. O ônus probatório é do fornecedor. Afinal, 

não se pode exigir da consumidora a prova de fato negativo, ou seja, a 

não contratação. Sendo assim, ausente apresentação do instrumento 

contratual que legitime a suposta relação jurídica, conclui-se ser indevido o 

débito e abusiva a cobrança, bem como a restrição no nome da autora. O 

ato ilícito por parte da reclamada inegavelmente violou o patrimônio moral 

da parte reclamante, causando-lhe lesão à honra e à reputação, 

tratando-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova de efetivo prejuízo, 

pois presumido, conforme as regras de experiência comum. Nessa linha 

intelectiva, já consignou o Superior Tribunal de Justiça que “A inscrição 

indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, por si 

só, enseja indenização, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, 

por ser presumida a sua ocorrência, configurando, assim, o chamado 

dano moral in re ipsa” [AgRg no AREsp 607.167/SP, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015]. Na 

mesma toada: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA 

CELULAR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 

NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A EMPRESA DE TELEFONIA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS 

CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DE EVENTUAIS FRAUDES COMETIDAS 

POR TERCEIROS, NÃO PODENDO TRANSFERIR AOS CONSUMIDORES 

TAIS RISCOS, EXCETO NAS HIPÓTESES DE CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA DEVIDAMENTE COMPROVADA. 2. OS DANOS MORAIS ADVINDOS 

DE INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SÃO 

IN RE IPSA, HAJA VISTA QUE NÃO CARECEM DE DEMONSTRAÇÃO 

SOBRE EVENTUAL PREJUÍZO. 3. O QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO 

DE DANOS MORAIS DEVE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO-SE, NO 

CASO CONCRETO, A EXTENSÃO E A GRAVIDADE DO DANO, A 

CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE, ALÉM DO CARÁTER 

PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA. DIANTE DISSO, A INDENIZAÇÃO 

NÃO PODE SER TÃO MÍNIMA QUE NÃO CONSIGA FREAR ATOS ILÍCITOS 

QUE ATINGEM A SOCIEDADE DE CONSUMO E NEM TAL ALTA QUE SEJA 

FONTE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 4. APELO PARCIALMENTE 

P R O V I D O .  ( T J - D F  -  A P C :  2 0 1 1 0 1 1 2 2 7 7 1 3 2  D F 

0215060-74.2011.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 

Data de Julgamento: 07/05/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE: 20/05/2014. Pág.: 146). Outra perspectiva, o valor a ser 

aplicado a título de compensação pelos danos morais deve atender aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aliado à dupla finalidade 

de reparação e repressão. Deve-se observar a capacidade econômica do 

atingido e do ofensor, cuidando-se para não gerar enriquecimento 

injustificado, mas ao mesmo tempo, que a indenização atinja seu caráter 

repressivo e reparatório. Sobre o tema: APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO 

ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE 

ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE PRATICADO POR 

TERCEIRO – ASSINATURA FALSA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORALCARACTERIZADO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - POSSIBILIDADE – TERMO A 

QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – 

SÚMULA 54 DO STJ - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - RECURSOS 

PARCIALMENTE PROVIDOS. Cabe à instituição financeira o ônus da prova 

de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de 

modo a não permitir negociação fraudulenta, checando os documentos 

apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo falsário. 

Segundo orientação do STJ, o banco responde objetivamente pelos danos 

causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas 

fraudes cometidas por terceiros. A indenização por danos morais deve 

ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com 

observância das peculiaridades do caso e tendo em vista os objetivos do 

instituto: compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o 

agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, 

comportando minoração se o arbitramento lhe for exorbitante. Em se 

tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os 

juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do 

STJ). (Ap 19255/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 28/04/2016). 

Com base nessas premissas, tenho como razoável e proporcional à 

fixação da compensação pelos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Por fim, cumpre registrar que, nos termos da Súmula nº 326 do 

Superior Tribunal de Justiça, “Na ação de indenização por dano moral, a 

condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca”. É que, nessa hipótese, formalmente, apenas o 

réu sucumbiu, circunstância que interessa à definição da responsabilidade 

pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios. Nesse sentido: REsp 1102479/RJ, DJe 25/05/2015 (recurso 

repetitivo). No mais, no que tange ao petitório de nº 14031445 quanto ao 

pedido de tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 303, caput, do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). De todo o transcurso do processo, 

pode-se vislumbrar a presença dos requisitos necessários ao deferimento 
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da medida pleiteada. Com efeito, o primeiro requisito, probabilidade do 

direito, está configurado, já que se trata decisão de mérito reconhecendo 

o direito postulado pela requerente. O perigo da demora reside do dano a 

abalo de crédito, cujo é suportado por todo aquele que possui seu nome 

negativado junto aos cadastros de inadimplentes, como é o caso da 

autora, que teve o seu nome negativado em decorrência de uma dívida 

não realizada, devendo para tanto ser deferida a r. tutela para determinar 

que a empresa requerida retire de imediata da inclusão do nome da 

requerente nos órgãos de proteção de créditos. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para (i) declarar nula a 

cobrança do valor objeto do protesto discutido nesta lide; (ii) determinar 

que a requerida exclua a negativação do nome da autora quanto aos 

débitos indicados no processo (valor de R$152,13 – cento e cinquenta e 

dois reais e treze centavos), no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação desta sentença; e (iii) condenar a reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Sobre esse valor, deverá incidir correção monetária desde a data desta 

sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros 

de mora, desde 17/07/2017 (data da negativação - Súmula 54/STJ), no 

percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitado em julgado, INTIME-SE a parte autora para que 

promova o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o 

prazo, ARQUIVE-SE, com as baixas de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Itaúba, 03 de setembro de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-27.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LETICIA APARECIDA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos nº: 1000055-27.2018.8.11.0096 Parte reclamante: CRISTINA 

APARECIDA DE OLIVEIRA Parte reclamada: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. O feito comporta julgamento antecipado, sendo desnecessária 

dilação probatória, tendo em vista que se trata de matéria eminentemente 

de direito e os fatos encontram-se comprovados pelos documentos 

acostados aos autos, os quais se mostram suficientes para o deslinde da 

controvérsia apresentada, de conformidade com o artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Afasto a preliminar de ausência de interesse de agir. A 

resistência da reclamada está devidamente demonstrada nos autos, ao 

contestar o mérito da causa, demonstrando, portanto, que há pretensão 

resistida e, por consequência, lide. Em sendo assim, possui o reclamante 

interesse de agir, na medida em que necessita da intervenção judicial para 

a tutela do direito que invoca e a via processual utilizada é adequada para 

o fim pretendido. Não se exige, por conseguinte, o esgotamento da via 

administrativa para a propositura de ação judicial, à vista do disposto no 

artigo 5º XXXV da Constituição Federal. Assim, por se encontrar presente 

os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito comporta 

exame de mérito. A análise da responsabilidade civil por atos ilícitos 

praticados envolve a apuração de 04 (quatro) elementos: uma conduta, 

um resultado danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação ou 

omissão e o dano dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que 

permeie a conduta do agente, a culpa. A responsabilidade do fornecedor 

de produtos e serviços pelos danos que causar ao consumidor é objetiva, 

portanto, independe da existência ou comprovação de culpa, na forma dos 

art. 12 e 14 do CDC, bastando à configuração de nexo de causalidade 

entre o defeito do produto ou serviço prestado e dano experimentado pelo 

cliente, circunstâncias essas que, in casu, mostram-se presente. A parte 

autora relata que nunca contraiu a dívida da qual vem sendo cobrada pela 

empresa, inclusive com a inserção do nome da requerente nos cadastros 

de inadimplentes. Ante a inversão do ônus da prova aplicado no caso em 

concreto, cabia à parte requerida demonstrar a legitimidade da inscrição 

do nome do autor nos órgãos de restrição, apresentando, para tanto, 

documento comprobatório de que o valor inserido no SERASA/SPC é 

legítimo, o que não ocorreu. O ônus probatório é do fornecedor. Afinal, 

não se pode exigir da consumidora a prova de fato negativo, ou seja, a 

não contratação. Sendo assim, ausente apresentação do instrumento 

contratual que legitime a suposta relação jurídica, conclui-se ser indevido o 

débito e abusiva a cobrança, bem como a restrição no nome da autora. O 

ato ilícito por parte da reclamada inegavelmente violou o patrimônio moral 

da parte reclamante, causando-lhe lesão à honra e à reputação, 

tratando-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova de efetivo prejuízo, 

pois presumido, conforme as regras de experiência comum. Nessa linha 

intelectiva, já consignou o Superior Tribunal de Justiça que “A inscrição 

indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, por si 

só, enseja indenização, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, 

por ser presumida a sua ocorrência, configurando, assim, o chamado 

dano moral in re ipsa” [AgRg no AREsp 607.167/SP, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015]. Na 

mesma toada: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA 

CELULAR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 

NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A EMPRESA DE TELEFONIA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS 

CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DE EVENTUAIS FRAUDES COMETIDAS 

POR TERCEIROS, NÃO PODENDO TRANSFERIR AOS CONSUMIDORES 

TAIS RISCOS, EXCETO NAS HIPÓTESES DE CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA DEVIDAMENTE COMPROVADA. 2. OS DANOS MORAIS ADVINDOS 

DE INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SÃO 

IN RE IPSA, HAJA VISTA QUE NÃO CARECEM DE DEMONSTRAÇÃO 

SOBRE EVENTUAL PREJUÍZO. 3. O QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO 

DE DANOS MORAIS DEVE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO-SE, NO 

CASO CONCRETO, A EXTENSÃO E A GRAVIDADE DO DANO, A 

CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE, ALÉM DO CARÁTER 

PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA. DIANTE DISSO, A INDENIZAÇÃO 

NÃO PODE SER TÃO MÍNIMA QUE NÃO CONSIGA FREAR ATOS ILÍCITOS 

QUE ATINGEM A SOCIEDADE DE CONSUMO E NEM TAL ALTA QUE SEJA 

FONTE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 4. APELO PARCIALMENTE 

P R O V I D O .  ( T J - D F  -  A P C :  2 0 1 1 0 1 1 2 2 7 7 1 3 2  D F 

0215060-74.2011.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 

Data de Julgamento: 07/05/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE: 20/05/2014. Pág.: 146). Outra perspectiva, o valor a ser 

aplicado a título de compensação pelos danos morais deve atender aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aliado à dupla finalidade 

de reparação e repressão. Deve-se observar a capacidade econômica do 

atingido e do ofensor, cuidando-se para não gerar enriquecimento 

injustificado, mas ao mesmo tempo, que a indenização atinja seu caráter 

repressivo e reparatório. Sobre o tema: APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO 

ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE 

ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE PRATICADO POR 

TERCEIRO – ASSINATURA FALSA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORALCARACTERIZADO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - POSSIBILIDADE – TERMO A 

QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – 

SÚMULA 54 DO STJ - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - RECURSOS 

PARCIALMENTE PROVIDOS. Cabe à instituição financeira o ônus da prova 

de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de 

modo a não permitir negociação fraudulenta, checando os documentos 

apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo falsário. 

Segundo orientação do STJ, o banco responde objetivamente pelos danos 

causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas 

fraudes cometidas por terceiros. A indenização por danos morais deve 

ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com 

observância das peculiaridades do caso e tendo em vista os objetivos do 

instituto: compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o 

agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, 

comportando minoração se o arbitramento lhe for exorbitante. Em se 

tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os 

juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do 

STJ). (Ap 19255/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 28/04/2016). 

Com base nessas premissas, tenho como razoável e proporcional à 

fixação da compensação pelos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil 
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reais). Por fim, cumpre registrar que, nos termos da Súmula nº 326 do 

Superior Tribunal de Justiça, “Na ação de indenização por dano moral, a 

condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca”. É que, nessa hipótese, formalmente, apenas o 

réu sucumbiu, circunstância que interessa à definição da responsabilidade 

pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios. Nesse sentido: REsp 1102479/RJ, DJe 25/05/2015 (recurso 

repetitivo). No mais, no que tange ao petitório de nº 14031445 quanto ao 

pedido de tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 303, caput, do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). De todo o transcurso do processo, 

pode-se vislumbrar a presença dos requisitos necessários ao deferimento 

da medida pleiteada. Com efeito, o primeiro requisito, probabilidade do 

direito, está configurado, já que se trata decisão de mérito reconhecendo 

o direito postulado pela requerente. O perigo da demora reside do dano a 

abalo de crédito, cujo é suportado por todo aquele que possui seu nome 

negativado junto aos cadastros de inadimplentes, como é o caso da 

autora, que teve o seu nome negativado em decorrência de uma dívida 

não realizada, devendo para tanto ser deferida a r. tutela para determinar 

que a empresa requerida retire de imediata da inclusão do nome da 

requerente nos órgãos de proteção de créditos. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para (i) declarar nula a 

cobrança do valor objeto do protesto discutido nesta lide; (ii) determinar 

que a requerida exclua a negativação do nome da autora quanto aos 

débitos indicados no processo (valor de R$152,13 – cento e cinquenta e 

dois reais e treze centavos), no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação desta sentença; e (iii) condenar a reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Sobre esse valor, deverá incidir correção monetária desde a data desta 

sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros 

de mora, desde 17/07/2017 (data da negativação - Súmula 54/STJ), no 

percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitado em julgado, INTIME-SE a parte autora para que 

promova o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o 

prazo, ARQUIVE-SE, com as baixas de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Itaúba, 03 de setembro de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10329 Nr: 1159-36.2008.811.0027

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LINdO, CdNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892, Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DATIVO NOMEADO ACERCA DA DECISÃO 

A SEGUIR, BEM COMO PARA QUE REQUEIRA O QUE ENTENDER DE 

DIREITO: "Vistos. Intime-se a parte executada, no endereço constante na 

inicial, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 

861,53 (oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), 

com os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante do Exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º). Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, 

não prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista a parte exequente para, 

querendo, manifestar-se. No mais, levando-se em consideração a 

ausência de Defensor Público nesta Comarca, nomeio o Dr. Renato 

Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob o nº 9.892-B, para patrocinar 

os interesses da requerente. Consigno que os honorários advocatícios 

serão arbitrados em momento oportuno. Após, vista dos autos ao 

Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57109 Nr: 1166-76.2018.811.0027

 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: Leozalda Lobo Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BALDAN NETO - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A Parte Requerente, no prazo legal e caso queira, impugne a 

Contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52572 Nr: 3009-13.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wirke Darlond Dourado Duarte Campos, 

Alexandre Rodrigues de Quevedo, Melciades Garcia Pavão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Ribarola Rocha - 

OAB:10494/MS, Mariza Rivarola Rocha - OAB:5896-MS, Priscila 

Judice Lemes - OAB:20.199-B/MS, TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Vistos em correição.

 Trata-se de pedido de concessão de liberdade provisória formulada pela 

defesa de Melciades Garcia Pavão alegando excesso de prazo para a 

formação da culpa do acusado.

Instado à manifestação, o Parquet em ref. 112 pugnou pelo indeferimento 

do pleito, aduzindo não haver excesso de prazo.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Sem adentrar ao mérito da legalidade da prisão preventiva, eis que não 

alegada pela defesa e já tendo sido declarada idônea pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça, analisei o deslinde processual a fim de verificar a ocorrência 

de excesso de prazo, o que não pude denotar.

Conforme informado por duas vezes ao Egrégio Tribunal de Justiça em 

s e d e  d o s  H C  n s . º  1 0 0 7 9 2 2 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0  e 

1009130-87.2018.8.11.0000, o principal fator que alargou a instrução 

processual, decorreu da demora da defesa constituída pelos denunciados 

a apresentar defesa preliminar.

Insta consignar ainda, que os denunciados se encontram detidos em outra 

Comarca e às testemunhas residentes em Comarcas diversas da que eles 

se encontram ou desta, o que somente veio ao conhecimento das partes 

recentemente.

Por fim, o último Habeas Corpus impetrado pelos denunciados, acima 

citado, foi julgado recentemente (04/09/2018), tendo rejeitado a tese 

defensiva de excesso de prazo, pelos motivos acima já transcritos.

Ante o exposto, MANTENHO a segregação cautelar dos acusados.

Considerando a notícia de que às testemunhas mudaram para Cuiabá/MT e 

Caruaru/PE, e que o Juízo de Rondonópolis/MT já remeteu à missiva 

itinerante para esta última Comarca, expeça-se Carta Precatória ao Juízo 

da Comarca de Cuiabá para que proceda com a oitiva da testemunha 

Fernando Bauren.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 19 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48048 Nr: 481-06.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Elidiana da Silva dos Santos,, NdSS, MdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelci dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte Requerente se manifeste, no prazo de 05 dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32345 Nr: 886-81.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Gomes de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Ante o exposto rejeito a preliminar.Dando prosseguimento no feito designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de agosto de 2018, às 

14h00.Intime-se o réu, a Defesa, o Ministério Público, a vítima se houver, e 

a (s) testemunha (s) indicada (s) pela (s) parte (s), atentando-se quanto à 

eventual expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora 

desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.No mais, 

levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.Intime-se 

a advogada nomeada dando-lhe ciência da decisão proferida nos 

autos.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32345 Nr: 886-81.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Gomes de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista a 11ª Semana da Justiça Paz em Casa que está se 

realizando desde o dia 20 de agosto e com término previsto para o dia 24 

deste mês, na qual os Tribunais de Justiça Estaduais em parceria com o 

Conselho Nacional de Justiça estão concentrando esforços para agilizar e 

impulsionar os processos relativos à violência doméstica e familiar, 

analisei atentamente os autos e constatei que estão em ordem, não 

estando pendente de novo despacho, decisão ou sentença.

Ante o exposto, não estando os autos com algum tipo de prazo em aberto, 

proceda-se a Secretaria deste Juízo o cumprimento das pendências deste 

processo com a agilidade que o caso requer.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 23 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32979 Nr: 164-13.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcy Alves Velasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 25 de setembro de 2018, 

às 13h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 27 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32345 Nr: 886-81.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Gomes de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 25 de setembro de 2018, 

às 13h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 27 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54187 Nr: 4053-67.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS Agronegocio Industria e Comercio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONY KLEBER GONSALES - 

OAB:13526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Squeff Fries - 

OAB:69.876/RS, Fernando Pellenz - OAB:68079/RS

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 25 de setembro de 2018, 

às 16h45min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 27 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53715 Nr: 3612-86.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleriton Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 25 de setembro de 2018, 
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às 16h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 27 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55340 Nr: 322-29.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Ribeiro de Carvalho, Alessandra 

Queiroz de Barros, Cezalpino Mendes Teixeira Junior, Edi Batista Ribeiro 

de Miranda, Alberto Junior Fraga Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 25 de setembro de 2018, 

às 15h45min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 27 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-12.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SELMA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ERI GARCIA ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 08/11/2018, às 8:40 horas.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31707 Nr: 499-06.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MACEDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada cópia 

de segurança e gravação no hard-disk do servidor, na forma do que 

dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma importância 

realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do CPP. 

OFICIE-SE ao Juízo Deprecado, solicitando a devolução da missiva 

expedida às fls. 118 dos autos, independentemente de cumprimento, tendo 

em vista que o ato deprecado foi realizado nesta solenidade. Não havendo 

pedido de diligência, desde já, declaro encerrada a instrução processual e 

DETERMINO a abertura de vistas às partes para apresentação de 

memoriais, no prazo legal. Após, conclusos. Não havendo alegações de 

nulidades. Saem os presentes intimados. Publicada em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48000 Nr: 862-17.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRILO DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADILSON COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Trata-se de Ação para Restituição de Valor c/c Indenização por 

Dano Moral apresentada por CIRILO DIAS FERREIRA, em face de JOSÉ 

ADILSON COUTO, ambos devidamente qualificados nos autos.

(...)INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência requerida.- Da Audiência De 

Conciliação –Considerando a nova sistemática do Código de Processo Civil 

em vigor que prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§ 2º e 

3º do CPC), devendo ser promovida pelo Estado e estimulada por Juízes, 

Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, 

DESIGNO audiência de tentativa de conciliação/mediação para o dia 12 de 

outubro de 2018 às 14h30min., a ser realizada no CEJUSC (Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), desta comarca.- Da 

Citação -CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida, mediante carta com aviso 

de recebimento (art. 246, inciso I, do CPC), para comparecer à audiência 

de conciliação. (...)Decorrido o prazo para contestação e devidamente 

certificado, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente a este Juízo manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).INTIME-SE a parte 

autora, através de seus advogados, via DJE para que compareçam a 

solenidade designada.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Jauru/MT, 19 

de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33472 Nr: 750-87.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Neiva Eireli - ME, Regiane Neiva 

Reis Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão->Determinação

Vistos.

Considerando que a parte exequente apesar de devidamente intimada 

para promover o andamento do feito, pugnou pelo arquivamento do feito 

(fls. 119), com fundamento no § 2° do art. 40, da Lei n.º 6.830/80, 

DETERMINO o arquivamento provisório do feito, passando desde então a 

correr o prazo prescricional do feito, podendo a parte exequente, a 

qualquer momento, solicitar o desarquivamento para as diligências 

necessárias, nos termos do art. 40, § 3º, da Lei nº 6.830/80.

Escoado o prazo de cinco anos, após o arquivamento, sem que seja 

encontrado o endereço do devedor ou bens, com fundamento no § 4°, do 

art. 40, da Lei n.º 6.830/80, DETERMINO a intimação da parte exequente, 

mediante remessa dos autos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

CONSIGNE-SE o arquivamento, com a respectiva data na capa dos autos.

INTIME-SE a parte exequente, mediante remessa dos autos acerca da 

presente decisão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de setembro de 2018.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32651 Nr: 1531-46.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Graciela Correa 

Bento - OAB:OAB/MT 17873, Dionne Aparecida Carrijo de Souza - 

OAB:OAB/MT 20644-O, Nelceli Cristina Rodrigues Alves de Almeida 

- OAB:OAB/MT 17869

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Visto. Segundo a dicção do artigo 520 da CNGCGJ/MT, seja providenciada 

cópia de segurança e gravação no hard-disk do servidor, na forma do que 

dispõe o artigo 522 e seguintes da CNGCGJ/MT. De suma importância 

realçar que de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o 

artigo 524 da CNGCGJ/MT não haverá transcrição total ou parcial de 

declarações registradas na gravação eletrônica da audiência, salvo nas 

hipóteses dos artigos 460, § 2º do CPC e 475, parágrafo único do CPP. 

Acolho requerimento ministerial, para tanto ABRA-SE vistas. Caso não 

haja pedido de diligência cuja necessidade tenha origem em circunstâncias 

ou fatos apurados na instrução processual, desde já, a declaro 

encerrada. Nos termos do artigo 403, § 3º, do CPP, concedo às partes o 

prazo sucessivo de cinco dias para apresentação de memoriais, a 

iniciar-se pelo Ministério Público. Saem os presentes intimados. Publicada 

em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39801 Nr: 451-42.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozimar Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Acolho requerimento Ministerial, para tanto designo audiência para 

oitiva da testemunha referida para o dia 06 de novembro de 2018 ás 

16hrs45min. Intimem-se. Sem alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados. Publicada em audiência. Cumpra-se expedindo o necessário. .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41181 Nr: 1028-20.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Bruno Inácio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Acolho o requerimento ministerial, para tanto determino que seja 

oficiado o Juízo Deprecado para o aditamento da missiva enviada, para 

constar a finalidade de interrogar o denunciado. Com o retorno da missiva, 

não havendo pedido de diligencia, desde já, declaro encerrada a Instrução 

processual e determino a abertura de Vistas ás partes, de forma 

sucessiva e no prazo legal, para a apresentação de memoriais. Não 

havendo alegações de nulidades. Saem os presentes intimados. Publicada 

em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50264 Nr: 2193-34.2018.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSOM SALAZAR GARCIA, GLORIA RIBEIRO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 

OAB:15896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de ação de Divórcio Consensual proposta por ILSOM 

SALAZAR GARCIA e GLORIA RIBEIRO GARCIA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.Em síntese, narram os requerentes que 

casaram-se no dia 03/09/1987, sob o regime da comunhão de bens, sendo 

que desta união adveio o nascimento de 03 (três) filhos(...)No entanto, 

antes de indeferir o pedido, 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 o prazo, sem 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, 19 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 105 Nr: 91-06.1999.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Queiroz Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:10440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos.

Cuida-se de ação de EXECUÇÃO proposta por SILVIO QUEIROZ TELES em 

face do BANCO DO BRASIL S.A., ambos devidamente qualificados nos 

autos, visando à satisfação de crédito referente aos honorários 

advocatícios arbitrados nos autos.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo legal 

(fls. 266), a parte executada permaneceu inerte (fls. 267), ao que foi 

determinado bloqueio do montante via sistema Bacenjud, com expedição 

de alvará de liberação, tendo em vista que as partes intimadas 

permaneceram inertes.

 Vieram os autos conclusos para sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando os autos constata-se que o valor em execução foi 

bloqueado, via sistema Bacenjud, e transferido ao exequente por alvará 

de liberação, consoante fls. 291. Ressalta-se que a parte exequente, 

intimada, deixou o prazo para manifestar-se transcorrer in albis (fls. 300), 

demonstrando, assim, ainda que de forma tácita, sua concordância com o 

valor recebido.

Dessa forma, levando em consideração que em processo de execução a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença, conforme 

disposição do art. 925 do CPC, ainda, que inexiste débito remanescente, a 

extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto JULGO EXTINTO o processo, em face do pagamento, com 

supedâneo no art. 924, inciso II e art. 795, ambos do CPC.

INTIMEM-SE.

Certificado o trânsito em julgado, 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.

Publique-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Jauru/MT, 19 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31991 Nr: 809-12.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artur Fernando Bom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte executada intimada, via DJE, a fim de que se 

manifeste nos autos, caso queira, acerca dos Embargos de Declaração 

dentro do prazo legal.

Jauru, 19 de setembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50142 Nr: 2095-49.2018.811.0047

 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: GLÓRIA BATISTA DOS SANTOS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM VICENTE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).- DA CITAÇÃO – INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital, 

uma vez que a parte autora não exauriu os meios ordinários de citação da 

parte requerida.Ademais, DETERMINO a busca de endereço da parte 

requerida junto ao Sistema de informações eleitorais (SIEL), RENAJUD E 

INFOJUD, a teor do art. 256, §3º, do CPC.Na hipótese de localização de 

endereços, CITE-SE a parte requerida, na forma do art. 246, inciso I, do 

CPC, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335 e 231, II), devendo ser cientificado de que não respondendo 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, 

inciso II).Após, à parte autora para impugnação em quinze dias.Não sendo 

encontrado endereço ou não sendo o requerido encontrado nos 

endereços informados, providencie-se a CITAÇÃO por edital, com prazo 

de 30(trinta) dias, para apresentar defesa no prazo legal, devendo 

constar a advertência prevista no art. 344, do CPC. Decorrido o prazo sem 

que a parte requerida se manifeste, CERTIFIQUE-SE. Por corolário, desde 

já, fica declarada a revelia e, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, 

NOMEIO curadora especial do requerido, a Douto Advogado, Dr.ª 

JANDERSON FREITAS DA COSTA, inscrita na OAB/MT, nº 

21.4790/O.Havendo citação por edital e inércia da parte requerida, 

INTIME-SE o causídico acima nomeado para manifestar aceitação do 

múnus que lhe foi atribuído, bem como a defesa correspondente.Aportada 

aos autos a contestação, INTIME-SE a parte autora para impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Cumpridas as etapas acima, ABRA-SE vista dos 

autos ao Ministério Público e, após, façam os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado do mérito.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 19 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31062 Nr: 922-97.2012.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 Vistos.

Considerando as determinações contidas na sentença de fls. 30/31 dos 

autos e que a parte requerente efetuou o pagamento das custas 

processuais (fls. 55), DEFIRO o pedido formulado às fls. 54, para tanto, 

DETERMINO a expedição do respectivo mandado de averbação nos 

termos especificados na sentença supramencionada.

Após, 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, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de setembro de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010066-51.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PROBEL (EXEQUENTE)

JOVYLSON SOARES DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXECUTADO)

ARLES DIAS SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010066-51.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: JOSE CARLOS PROBEL 

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Vistos. Trata-se de ação que visa ao cumprimento de sentença, 

proposta por JOSÉ CARLOS PROBEL em face da COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE MT, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termo do art. 38, da Lei 

n. 9.099/95. Fundamento e decido. O processo teve regular andamento e 

as partes, com supedâneo no art. 840 e seguintes do CC, entabularam 

acordo judicial (id. n.º 15253888) como forma de por fim à demanda, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC. Observa-se que o acordo 

celebrado entre as partes merece acolhida, uma vez que realizados por 

agentes presumivelmente capazes, devidamente representados, 

envolvendo direitos patrimoniais disponíveis e, não se vislumbra qualquer 

vício ou mácula. Assim, HOMOLOGO O ACORDO DE VONTADE DAS 

PARTES, com fulcro no art. 57, da Lei n.º 9.099/95, (id. n.º 15253888), nos 

termos nele especificados, que passam a fazer parte da presente 

sentença. SUSPENDO o processo até a integral quitação do débito, que se 

dará em até 05 (cinco) dias após a presente decisão, na forma do art. 

922, do CPC. Dispensado o prazo recursal. Sem custas, consoante 

preconiza o art. 54 da Lei n° 9.099/95. INTIMEM-SE ás partes, por seus 

advogados, via DJE. Comunicado o pagamento ou decorrido o prazo 

estipulado para o integral pagamento do acordo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste. Nada sendo requerido, REMETAM 

autos conclusos. No mais, considerando o teor da presente decisão e a 

efetiva restrição de bens móveis de propriedade da parte executada, via 

sistema RENAJUD, DEFIRO o pedido formulado na petição de id. n.º 

15254265, para DETERMINAR o imediato levantamento das restrições 

judiciais efetivadas nos autos registradas no id. n.º 14658520. 
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 18 de setembro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000089-52.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

DAVIANA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ADENIR PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000089-52.2018.8.11.0047. REQUERENTE: DAVIANA RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: JOSÉ ADENIR PEREIRA Visto. Trata-se de Ação 

Reclamatória c/c pedido de Tutela Antecipada proposta por DAVIANA 

RODRIGUES DOS SANTOS em face de JOSÉ ADENIR PEREIRA, ambos 

qualificados nos autos. Em síntese, a reclamante aduz que no ano de 2012 

ajuizou uma ação contra o Sr. Antônio (in memoriam), antigo proprietário 

da casa onde mora o reclamado, pois naquela época as águas da chuva 

que corriam pelo quintal do reclamado alagavam sua residência, uma vez 

que não havia saída para água. Na referida ação ficou acordado entre as 

partes que seria colocado um cano para saída da água resolvendo a 

questão, no entanto, atualmente o reclamado esta exigindo que o referido 

cano seja retirado ou seja colocado mais alto para que possa construir no 

local uma garagem. Ocorre que, a parte reclamante alega que se o cano 

for retirado, sua casa ficará alagada no período das chuvas e se o cano 

for colocado mais alto a água não terá seu fluxo normal. Ao final, requer 

que a parte reclamada seja compelida a concordar com a permanência do 

cano no local onde está ou, caso queria mudá-lo de local, que seja 

colocado de forma que a água da chuva não entre em sua casa, devendo 

arcar com as despesas da mudança, requerendo, ainda, o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela e a citação da parte reclamada para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Do 

Recebimento da Inicial Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do 

pedido constaram, de forma simples e em linguagem acessível o nome, a 

qualificação, o endereço das partes, os fatos, os fundamentos, o objeto e 

seu valor, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. 

da Lei n. 9.099/95. Da Tutela de Urgência Inicialmente, acrescenta-se que 

é perfeitamente compatível a tutela provisória de urgência (cautelar ou 

antecipatória) nas ações que tramitam pelos Juizados Especiais Cíveis 

(Enunciado 26 do FONAJE), desde que presentes, naturalmente, os 

requisitos previstos no art. 300 do CPC. Após detida análise da inicial e de 

seus documentos, não ficou constatada, prima facie, a verossimilhança 

das alegações da parte autora, pois em sua narrativa traz fatos que 

dependem de produção de provas para demonstração. Assim, o 

indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida impositiva. Diante 

do exposto, ausente um dos requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Fixadas essas 

considerações, DETERMINO que: 1- DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

de acordo com a pauta do Juizado Especial; 2- CITE-SE e INTIME-SE a 

parte ré, devendo constar a advertência de que, não comparecendo à 

audiência designada, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

e será proferido julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da Lei 9.099/95); 3- 

Caso não haja acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

4- O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos 

nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. 5- INTIME-SE a parte 

autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o não 

comparecimento acarretará o arquivamento da presente ação, nos termos 

da Lei 9.099/95; 6 - Deverão as partes manifestarem interesse na 

produção de provas orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando 

desde já testemunhas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

18 de setembro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-11.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

MOACIR MARCOS VENANCIO CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERIDO)

D. NOGUEIRA GALVAO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000040-11.2018.8.11.0047. REQUERENTE: MOACIR MARCOS VENANCIO 

CARDOSO REQUERIDO: AYMORE, D. NOGUEIRA GALVAO - ME Vistos 

Compulsando os autos constata-se que a tutela de urgência requerida na 

petição inicial foi indeferida na decisão id. n.º 12926772, ante a ausência 

de verossimilhança das alegações da parte autora. Ocorre que, na petição 

id. n.º 14704533 a parte requerente formula novo pedido de tutela 

antecipada, instruindo-o com os documentos id. n.º 14704632 em que 

requer a sustação dos efeitos da negativação do nome do autor nos 

órgão de proteção ao crédito. Pois bem. Observa-se que as alegações 

existentes na reclamação detém certa plausibilidade, posto que dão conta 

que houve negativação do nome da parte reclamante baseada em relação 

jurídica aparentemente inexistente (afirma-se isso com veemência no 

pedido) e, além disso, se fundam em prova pré-constituída verossímil, 

conforme se pode verificar do documento id. n.º 14704632 e, ainda, da 

consulta realizada por este Juízo id. n.º 15405398. A situação narrada 

revela, ainda, ser urgente, já que a parte reclamante poderá ser impedida 

de efetuar compras a crédito, de obter financiamento – e talvez isso já 

tenha ocorrido – e até sofrer constrangimentos de toda ordem perante o 

comércio, o que ocasiona dano de difícil reparação. O provimento urgente 

pretendido, por outro lado, tem caráter reversível (art. 300, § 3º, CPC), 

cuidando-se, como se vê, de mero pedido de provisória exclusão dos 

efeitos de restrição ao nome do reclamante no curso da lide, o que poderá 

perfeitamente ser alterado com a prolação da sentença de mérito sem 

grande prejuízo para quem se encontra no polo passivo da demanda. 

Estão presentes, portanto, os três requisitos da tutela provisória de 

urgência, quais sejam, (a) a probabilidade de direito, (b) o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC) e (c) a necessária 

reversibilidade do provimento (CPC 300 § 3º). Assim, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

tutela de urgência, para determinar a EXCLUSÃO do nome da reclamante 

dos órgãos restritivos de créditos, referente ao débito em discussão nos 

autos, para o que fixo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária 

em caso de descumprimento, que fixo no valor de R$ 100,00 (cem ) até o 

limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, a serem revertidos em favor da 

parte reclamante. INTIMEM-SE as partes, por seus advogados, acerca da 

presente decisão para que adotem as medidas pertinentes. No mais, 

AGUARDE-SE a realização da audiência de conciliação designada. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 18 de setembro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010135-20.2014.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLES DIAS SILVA (ADVOGADO(A))

SAMUEL GARCIA CHIOZZI (EXECUTADO)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010135-20.2014.8.11.0047. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: SAMUEL GARCIA CHIOZZI 

Visto. Conforme se verifica no documento id. n.º 12796792 a restrição 

judicial requerida na petição id. n.º 12909929, já foi efetivada, no entanto, 

não se trata de penhora propriamente dita. Assim, dando sequência aos 

atos expropriatórios, DETERMINO a intimação da parte exequente, por seu 
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advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a 

exata localização dos veículos informados no documento id. n.º 12796792. 

Informada a localização dos bens ou decorrido o prazo sem manifestação, 

fato que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-ME os autos 

conclusos para deliberação. INTIME-SE a parte autora, via DJE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 18 de setembro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-60.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010035-60.2017.8.11.0047. REQUERENTE: LEONCIO PINHEIRO DA SILVA 

NETO REQUERIDO: DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos. 

Primeiramente, DETERMINO que a secretaria tome as providências devidas 

no sentido de retificar a distribuição do feito, fazendo constar que se 

tratar de processo que visa ao cumprimento de sentença. Na sequência, 

considerando que a parte exequente acostou aos autos memorial de 

cálculo da dívida (id. n.º 135201282) e, sendo a nova citação dispensada, 

nos termos do art. 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, DETERMINO a intimação 

da parte executada, através de seus advogados, via DJE para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumprir voluntariamente o julgado, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação 

(art. 523, § 1°, do CPC), consignando que, no mesmo prazo poderá o 

executado apresentar embargos nos mesmos autos (art. 52, inciso IX, da 

Lei n. 9.099/95). Caso não seja efetuado o pagamento no prazo acima 

referido, fato que deverá ser certificado, INTIME-SE a parte exequente, via 

DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos memorial 

atualizado da dívida, fazendo incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, sob pena de arquivamento. Com a juntada do 

cálculo, PROMOVAM a conclusão dos autos para análise do pedido de 

penhora via sistema BacenJud, formulado pelo exequente (id. n. 

135201282). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jauru/MT, 18 de setembro de 

2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-71.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (EXEQUENTE)

VERA LUCIA NOVAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

PEDRO MODESTO DOS PASSOS (EXECUTADO)

MARIA JOSE BEZERRA DOS PASSOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000036-71.2018.8.11.0047. EXEQUENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA EXECUTADO: PEDRO MODESTO DOS PASSOS, MARIA JOSE 

BEZERRA DOS PASSOS Visto. Cuida-se de Ação Monitória proposta por 

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA em face de MARIA JOSÉ BEZERRA 

DOS SANTOS e PEDRO MODESTO DOS PASSOS, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em suma, alega a parte autora que é credora dos 

executados da quantia de R$ 21.242,54 (vinte e um mil, duzentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), em decorrência de 

um cheque emitido em 03/06/2015 (id. n.º 12592400). Informa que, por 

inúmeras vezes procurou a instituição financeira para tentar sacar o valor 

não obtendo êxito devido à falta de saldo na conta dos executados, e as 

tentativas de acordo foram frustradas. Com a inicial vieram os documentos 

de id. n.º 12592020, 12592097, 12592375 e 12592400. A audiência de 

conciliação designada não pode ser realizada tendo em vista a ausência 

das partes (id. n.º 13331432). Foi protocolada, pela parte executada, 

justificativa acerca de seu não comparecimento (id. n.º 13010431 e 

13011098). Na decisão id. n.º 13608153 foi devidamente acolhida a 

justificativa apresentada pelo executados e determinada a designação de 

nova data para audiência de conciliação, sendo que a audiência 

novamente não foi realizada (id. n.º 14736993), ante pedido de 

redesignação por parte dos executados (id. n.º 14731957). Por fim, 

aportou aos autos a procuração de id. n.º 15041730 e a petição de id. n.º 

15041697, requerendo a extinção do feito, com fundamento no art. 51, 

inciso II da Lei n.º 9.099/95. Vieram os autos conclusos para deliberação. 

É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Pois bem, o pedido de extinção 

do feito formulado pela parte executada merece guarida. Explico. Ocorre 

que, conforme se verifica no Código de Processo Civil de 2015, a Ação 

Monitória esta disciplinada em sua Parte Especial, mais especificamente, 

no Livro I, Título III, Capítulo XI, ou seja, figura no rol de procedimentos 

especiais. Ademais, estabelece o Enunciado Cível n.º 08 do Fonaje, ‘in 

verbis’: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais”. Nesse sentido, trago à baila a 

jurisprudência da Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE RITO - INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais 

("enunciado 8 do FONAJE). Recurso não provido. (RI 513/2013, DR. 

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013)”. “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAR NO JUIZADO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA 

ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Em observância aos critérios que orientam os processos que tramitam 

nesta Justiça Especializada, notadamente os da economia processual e 

celeridade, é possível a conversão da ação monitória, que tem rito 

incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais, em ação de 

execução, quando o título preenche os requisitos legais. Sentença 

m a n t i d a .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

201656820128110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)”. Assim, como o procedimento 

da ação monitória é incompatível com a Lei n.º 9.099/95, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Dessa forma, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a incompatibilidade do procedimento da ação monitória com o 

instituído pela Lei n. 9.099/95, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 

n.º 9.099/95. Sem custas, consoante preconiza o art. 54 da Lei n° 

9.099/95. INTIMEM-SE as partes, por seus advogados, via DJE. Certificado 

o trânsito em julgado da presente sentença, DETERMINO a remessa dos 

autos ao arquivo com as baixas de estilo. Publique-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 18 de setembro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29559 Nr: 223-64.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON TAVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Vistos.

1. Diante do petitório de Ref: 18 intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de setembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27072 Nr: 533-07.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MÁRCIA DIAS OLIVEIRA, ANDREIA DIAS 

OLIVEIRA DOS SANTOS, APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, 

MARÍTIMA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL NEPOMUCENO DE 

ASSIS. - OAB:12093-B, BRUNO GARCIA PERES - OAB:14280, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013/A

 Vistos em Correição.

1. Trata-se de embargos de declaração propostos por SOMPO SEGUROS 

S/A, já qualificado, em face da sentença de mérito proferida, aduzindo, em 

síntese, que na referida decisão houve equívoco no lançamento do 

dispositivo do Código de Processo Civil.

2. É o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais 

pressupostos processuais.

 No mérito, tenho que merecem acolhimento.

É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador.

 No caso, bem se nota que na decisão embargada houve a omissão 

alegada. Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a falta dessa 

decisão, neste aspecto.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, acolho os embargos para alterar a redação do item “2.2” do 

dispositivo da referida decisão, o qual passará a ter a seguinte redação:

“2.2. Em conseqüência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, letra “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.”

Considerando 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.

Publique -se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 19 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33057 Nr: 1693-33.2016.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGELICA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLI PRISCILA DE 

ALMEIDA - OAB:18562562

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial (art. 515, CPC).

2. Nos termos do artigo 24, § 1º da Lei nº 8.906/94 – EOAB – possível a 

pretensão de execução da verba honorária nos próprios autos em que o 

causídico desenvolveu seu trabalho.

3. O exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado até a 

data do pedido de execução, conforme exigência legal.

4. Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), além da incidência de honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento), bem como penhora de tantos bens quantos bastem para 

a satisfação do débito (art. 523, CPC).

 5. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação, e intimando-se o executado 

de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 523, CPC.

6. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

e os honorários advocatícios, no mesmo patamar, incidirão sobre o 

restante (art. 523, § 2º, CPC).

 7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35272 Nr: 826-06.2017.811.0048

 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: CELIA SCHEMBEK SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por CELIA SCHEMBEX SOUZA em face do 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 5 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas 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, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições 

da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

parágrafo 2º, do NCPC.3.4. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 28 de 

fevereiro de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46958 Nr: 2515-51.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANGELA LUIZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial.

2. Muito embora a parte autora tenha juntado aos autos comprovante de 

endereço para comprovar sua residência, nota-se que no requerimento 

administrativo formulado junto ao INSS, datado de 20 de março de 2018, 

bem como na declaração de hipossuficiência econômica e na procuração 

Ad Judicia Et Extra, a parte autora declarou residir na Rua Poconé, Vila 

Lurdes, Rondonópolis-MT, CEP 78.700-150, assim intime-se a autor para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos cópia 

do comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento da 

inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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Juscimeira – MT, 19 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39314 Nr: 2694-19.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO ANTONIO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460, EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - 

OAB:18460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Ademais, cumpra-se a determinação de Ref: 36.

 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40063 Nr: 2946-22.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46810 Nr: 2496-45.2018.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Isto posto, INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária, nos termos 

do art. 5.º, caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, inciso 

LXXIV, da Constituição Federal, bem como bem como traga a baila a 

certidão de trânsito em julgado, devendo a parte requerente, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, procedendo ao devido preparo do feito, 

sob pena de extinção do processo.4. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 19 de setembro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31808 Nr: 1061-07.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça,, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de citação/busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 3610 Nr: 669-87.2004.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORÁCIO MENDONÇA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DERIVADOS 

DE CANA DE AÇUCAR LT, ALVIAR ROTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.1....Caso reste suspenso o leilão em decorrência de 

pagamento ou parcelamento, responderá o executado pelas despesas 
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dos Leiloeiros, que arbitro em 2,5% do valor da avaliação.10. Restando 

negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte:a) o prazo para os Leiloeiros 

promoverem a venda direta é de 90 (noventa) dias;b) será admitido o 

parcelamento da venda de veículos automotores em geral em 06 parcelas 

iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias depois de 

concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;c) o pagamento das 

parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial em conta vinculada a 

este processo e aberta quando do primeiro recolhimento;d) o veículo será 

gravado com penhor e/ou restrição à venda no RENAJUD;e) a venda 

direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, desde que 

respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.Restando 

inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por exemplo, de 

bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), propostas de 

compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão ser 

submetidas à apreciação judicial para provimento específico.11. Todos os 

atos referentes à hasta pública ficarão a cargo do leiloeiro.12. Expeça-se 

o Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-74.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DOS SANTOS COIMBRA (EXEQUENTE)

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE REGINA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

LILIANE REGINA DA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. 1. Prossiga no cumprimento de decisão anterior, 

intimando 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41832 Nr: 354-68.2018.811.0048

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

1. A conduta, em tese, praticada pelo autor do fato, se insere no tipo penal 

descrito no artigo 141, inciso III, do Código Penal, cuja pena máxima é 

superior a 2 (dois) anos, escapando, portanto, do conceito de infração 

penal de menor potencial ofensivo.

2. Não há dúvida de que este Juizado Especial Criminal falece de 

competência para o processo e julgamento do presente feito. 

Incompetência de ordem material, absoluta, portanto.

3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 60 e 61 da Lei nº. 9.099/95, 

declaro a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, e determino sua remessa a Vara Criminal com jurisdição na 

presente Comarca, juízo naturalmente competente em razão da matéria.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64181 Nr: 1113-82.2014.811.0109

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GOIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve acordo nos autos 64129, aguarde-se o trânsito 

em julgado, em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 dias, sobre o cumprimento do acordo e para requererem o 

que entenderem de direito. Em seguida, voltem os autos, com urgência, 

conclusos.

Dê-se prioridade, considerando que é processo meta 2.

 Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65009 Nr: 228-34.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZIANE APARECIDA LUZIA, TIAGO DOS SANTOS 

BERNARDOQUI, MARCIA CRISTINA SILVA LUZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES, ADVOGADA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTA CIDADE 

- OAB:13906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o MUNICIPIO DE 

MARCELÂNDIA/MT na obrigação de pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o qual deverá ser atualizado, bem 

como incidir multa de mora a partir deste arbitramento; bem como na 

obrigação de promover o tratamento psicológico dos requerentes, caso 

ainda não o tenha feito.Condeno, ainda, o Município em honorários de 

sucumbência, este no valor de 15% (quinze) sob o valor da condenação, 

considerando a complexidade da causa (art.85, §2º, III, CPC). Sem custas 

judiciais, pois se trata de Fazenda Pública Municipal.Decorrido o prazo 

para eventual recurso, com as cautelas e baixas de praxe, ARQUIVEM-SE 

os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Marcelândia-MT, 19 de 

setembro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68555 Nr: 539-88.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENI MORGENSTERN KLEGIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20.430, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o documento de fls. 13, que é o único que comprovaria 

a atividade rural da requerente, servindo de início de prova material do 

requisito para a aposentadoria rural, está pela metade, não constando 

todos os dados e ilegível, concedo o prazo de 10 dias para a requerente 

juntar aos autos outra cópia. Intime-se. Após, voltem os autos, com 

urgência, para a sentença.

Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67494 Nr: 22-83.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA MARIA JANENE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex Positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para cancelar o protesto da CDA de fls. 26, 

promovido pelo Estado de Mato Grosso.Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício 

desta Comarca para que proceda ao cancelamento do protesto.Aplico ao 

caso o previsto no art. 86 do CPC, considerando que a parte autora decaiu 

de seu pedido principal, sendo que ambas as partes são, em parte, 

vencedores e vencidos, e determino que cada parte arque com os 

honorários de seu advogado. Quanto às custas, o requerente ficará 

responsável pelo pagamento da metade; e o requerido é isento do 

pagamento, conforme o previsto no DECRETO Nº 2.129 DE 25 DE JULHO 

DE 1986, em seu art. 413, XII.Transitada em julgada esta decisão, 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas, dando-se baixa na 

Distribuição.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Marcelândia-MT, 19 de 

setembro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70468 Nr: 1489-97.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO RICCI, EDSON APARECIDO 

RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66608 Nr: 1006-04.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDE DOS SANTOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, se manifeste sobre o Estudo Social.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64020 Nr: 988-17.2014.811.0109

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GOIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve acordo nos autos 64129, aguarde-se o trânsito 

em julgado, em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 dias, sobre o cumprimento do acordo e para requererem o 

que entenderem de direito. Em seguida, voltem os autos, com urgência, 

conclusos.

 Marcelândia/MT, 19 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64129 Nr: 1077-40.2014.811.0109

 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: FIORAVANTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 -SENTENÇA-

 Trata-se de pedido de homologação de acordo em Embargos de Terceiro 

c/c Pedido Liminar, onde constam como partes FIORAVANTE DOS 

SANTOS e LUIZ ANTONIO ROSA, todos qualificados à fl. 05.

Com o pedido, anexaram documentos (fls. 15/32).

Decido.

O acordo celebrado preserva de forma integral o interesse das partes.

 Ademais, a avença resguarda os direitos previstos na legislação pátria e 

relativos ao caso em análise.

Posto isto, homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo de vontades efetivado entre as partes acima epigrafadas, cujas 

cláusulas e condições encontram-se à fl. 58 fazem parte integrante desta 

decisão, o que faço com fundamento no Artigo 487, III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

Em síntese: O embargado autoriza que o imóvel abjeto da discussão 

travada no processo em apenso (código: 64129), referente a matricula nº 

12.864 do CRI da Colíder/MT, seja transferido diretamente ao nome do 

embargante; Para tanto o embargando se compromete a repassar ao 

embargando a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em uma única 

parcela, em dinheiro, nesta data, bem como o embargante se compromete 

ainda, a repassar ao embargado uma motocicleta Honda Titan CG 150, 

placa DHC 904, Renavam 877826151, registrada em nome de Edson 

Wander Moreira da Silva, tendo ciência do embargado da atual situação 

cadastral e fiscal do veículo, responsabilizando-se em providenciar a 

transferência necessária.

Cada parte arcará com os honorários dos respectivos advogados sendo 

que a custas do presente processo, já pagas, fica a cargo do 

embargante.

Nestes termos, HOMOLOGO O ACORDO e julgo extinto, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Embargante, já quitadas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 18 de setembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77788 Nr: 2870-66.2018.811.0111

 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: Idemir Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA TURATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - OAB:13310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2870-66.2018.811.0111 (Código 77788)

Classe – Assunto: Modificação de Guarda

 Requerente: Idemir Alves Dias

Requerida: Suzana Turatti

Vistos.

Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil “a petição inicial 
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será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

No caso dos autos, nenhum documento acompanha a inicial.

Isto posto, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO a intimação da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial apresentando os documentos pessoais do 

requerente, bem como para instruir a inicial com os documentos 

indispensáveis à sua propositura.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá (MT), 19 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61140 Nr: 635-97.2016.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DOS REIS AZEVEDO, REGINALDO 

ANTONIO DA COSTA, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Intimação do advogado dos réus, para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias, na forma do artigo 402 do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72886 Nr: 421-38.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINO DA PAZ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 421-38.2018.811.0111.

Código Apolo nº 72886.

Vistos.

1)Verifico que a Defesa, em sede de preliminar, requereu a rejeição da 

denúncia por inépcia, alegando a falta de condição da ação (Ref. 17).

Contudo, não obstante os argumentos da Defesa, INDEFIRO o pedido. 

Explico.

Como é sabido, o Juízo de admissibilidade da ação penal foi realizado na 

ocasião do recebimento da denúncia, momento em que se procedeu a 

análise dos requisitos da ação penal.

Ademais, em que pesem os argumentos da Defesa, a ação penal não 

pode ser obstada visto que os elementos constantes dos autos são 

suficientes para embasar o prosseguimento da ação penal.

Quanto as demais alegações, estas confundem-se com o mérito, razão 

pela qual, postergo a sua análise para ocasião da sentença.

2) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de 

novembro de 2018, às 14h15min.

3) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

4) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 14 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71270 Nr: 3292-75.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senival Martins dos Santos, ROSANGELA MARIA 

CAMARGO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGUES DE FREITAS, JANICE 

SCHLOSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:21797/O, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:30.515/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3292-75.2017.811.0111 (Código 71270)

Classe – Assunto: Nulidade Contratual

Requerentes: Senival Martins dos Santos e esposa

Requeridos: Marcelo Rodrigues de Freitas e esposa

Vistos.

Recebo a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319).

Designe-se a realização da audiência de tentativa de conciliação a ser 

efetivada pela conciliadora deste Juízo.

Após a designação, cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 dias, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado, 

alertando-se, ambos, que "o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado", nos termos do § 8º do art. 334 do CPC.

O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo 

termo inicial será a audiência de conciliação ou a data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I e II).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64420 Nr: 2324-79.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIA CLAUDINEIA STAFUZZA, José Luiz 

Martins Fidelis, CACIO JOSÉ BALBINOT, GUANAMBI RÁDIO DIFUSÃO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2324-79.2016.811.0111 (Código 64420)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: SICREDI

Executado: Cácio José Balbinot e Outros

Vistos.

Defiro o requerimento de alienação do imóvel descrito nos autos (Matrícula 

2688), cujo processamento deverá ser realizado em autos apartados, nos 

seguintes termos:

a) expeça-se edital de hasta pública (leilão) nos termos do Manual de 

Bens Apreendidos do CNJ, com a observância das regras do art. 670 e 

seguintes do CPC, ficando a Secretaria da Vara autorizada a especificar 

as respectivas datas;

b) das datas designadas para o leilão, intimem-se as partes;

c) realizado o leilão, promova-se o depósito dos valores arrecadados em 

conta judicial vinculada ao presente processo, descontadas as despesas 

de apreensão, transporte, armazenagem e processamento da venda.

Organize-se a alienação em lotes ou em conjunto com outros bens de 

mesma natureza, de modo a alcançar maior visibilidade e 

interesse/procura de eventuais interessados.

Designada a data e local do leilão, remeta-se cópia da presente decisão 

para os órgãos de mídia falada e escrita da região (sites de notícias, rádio, 

televisão, jornais, redes sociais, etc.), para ampla divulgação, bem como à 

Assessoria de Comunicação do TJMT, com a mesma finalidade, sobretudo 

como forma de convocação de pessoas que tenham bens apreendidos 

para solicitar a restituição ou de interessados na venda dos bens.

Consigno que o valor da avaliação atribuído no laudo elaborado pelo Oficial 
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de Justiça (R$ 2.518.840,00) é o que deve prevalecer, visto que, na 

oportunidade processual, as partes, cientificadas do ato, não impugnaram 

a sobredita avaliação, de modo o procedimento está apto ao ato 

expropriatório do imóvel (CPC, art.875).

Cadastre-se o representante legal da parte executada para receber 

publicações e intimações, sob pena de nulidade.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64581 Nr: 2412-20.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Pommer, TEREZINHA R. FREITAS, 

FLORENCIO RODRIGUES DE FREITAS, ORIVALDO PRUNELLI, NAIR DE 

FATIMA PRUINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Biolchi - OAB:3.536-B

 Processo nº 2412-20.2016.811.0111 (Código 64581)

Classe – Assunto: Execução

Requerente: Banco do Brasil S.A.

Requerido: Florêncio Rodrigues de Freitas

Vistos.

Expeça-se alvará eletrônico para transferência de valores, com 

observância dos dados bancários indicados.

Realizado o procedimento, arquivem-se os autos imediatamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66980 Nr: 989-88.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Autos nº 989-88.2017.811.0111.

Código Apolo nº 66980.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de 

novembro de 2018, às 12h15min.

2) INTIME-SE o denunciado para comparecer à audiência mencionada, a 

fim de ser interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 14 de setembro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64584 Nr: 2415-72.2016.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYLLENA DE PAULA NUNES RODRIGUES, 

RICARDO PLAÇA MARTINS, JOÃO MARCOS DOS SANTOS SCHMITT, 

WEVERTON ANDRADE ZANARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, Cristiani Rebelatto Rossetti - OAB:10431/MT, 

IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O, NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - 

OAB:3596-A/MT

 Autos nº 2415-72.2016.811.0111.Código Apolo nº 64584.Vistos.Cuida-se 

de processo crime de rito especial de tóxico, no qual a denúncia sustenta 

que os acusados MYLLENA DE PAULA NUNES, RICARDO PLAÇA 

MARTINS, JOÃO MARCOS DOS SANTOS SCHIMITT e WEVERTON 

ANDRADE ZANARDI, supostamente praticavam os crimes de tráfico de 

drogas e associação para o tráfico.(...)Intimem-se os acusados para que 

compareçam na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT, com a 

finalidade de retirada das tornozeleiras eletrônicas, bem como para a 

devida baixa no sistema de monitoramento.OFICIE-SE a Cadeia Pública de 

Peixoto de Azevedo/MT para que tome ciência da presente decisão.Sem 

prejuízo da determinação anterior, REITERO a imposição das demais 

medidas cautelares, as quais deverão ser obedecidas à risca, sob pena 

de ser decretada nova prisão preventiva, sendo elas:a)Proibição de 

ausentar-se da Comarca sem prévia autor ização do 

Juízo;b)Comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar suas 

atividades;c)Proibição de manter contato com quaisquer dos acusados, 

bem como testemunhas ou informantes do processo;d)Recolhimento 

domiciliar no período noturno compreendido entre às 20h00min às 

06h00min, nos finais de semana e dias de folga;e)Proibição de frequentar 

bares, festas, prostíbulos ou qualquer lugar congênere destinado ao 

consumo de bebida alcoólica.Por fim, verifico que todos os atos do 

processo foram cumpridos e estando em perfeita ordem, DECLARO 

encerrada a instrução processual. (...). Após tudo cumprido, venham-me 

CONCLUSOS. INTIMEM-SE.Cumpra-se COM URGÊNCIA, servindo a 

presente como mandado e ofício no que couber.Matupá/MT, 14 de 

setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31864 Nr: 882-25.2009.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados das partes, acerca do retorno dos 

presentes autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

requer o que entender de direito, no przo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000060-38.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA QUEIROZ (AUTOR(A))

RICARDO AUGUSTO BARASUOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Processo: 1000060-38.2017.8.11.0111. 

AUTOR: ANGELA MARIA QUEIROZ RÉU: INSS Vistos em correição. 

ANGELA MARIA QUEIROZ ajuizou AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL- INSS. Em síntese, alegou a requerente que trabalhou em meio 

rural desde tenra idade, fazendo jus ao benefício de aposentadoria como 

segurada especial. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 
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dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos da Lei 9099/95, o Juizado 

Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de 

menor complexidade, sendo excluídas as ações sujeitas aos 

procedimentos especiais, conforme disposto no Enunciado 8 do FONAJE. 

Neste sentido é o entendimento do TJMT: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE 

RITO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. 

As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do FONAJE). Recurso 

não provido. (RI 533/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) 

No caso concreto, nota-se que a pretensão da parte promovente, trata-se 

de matéria que não abrange a competência dos Juizados Especiais, 

portanto, incompetente para processar e julgar a presente demanda. Por 

fim, registro que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública, 

pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

nos moldes do artigo 64, §1º do Código de Processo Civil. Pelo exposto, 

reconheço de ofício a incompetência em razão da matéria deste Juízo e, 

consequentemente, JULGO extinto o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Suelen Barizon Juíza 

de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 10116 Nr: 70-71.2005.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Augusto de Oliveira, Terezinha Piovezan de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Xisto Stefano Cerezer, Wagner 

Cereser, Carla de Carvalho Ferreira Cerezer, Marcelo Cerezer, Gésica 

Cereser Leopardi, Roberto Leopardi, Neusa Bertazzoni Cereser, Humberto 

Cereser, Renata Calza, Patrícia Calza Toralbo, Reinaldo Toralbo Lorite, 

Monica Geisa Cereser, Espólio de Pedro Cereser, Roseline Fava Cereser, 

Catharina Leonardo Cereser, Bernadete Cereser Húngaro, Claudia Regina 

Hungaro, Sergio Augusto Hungaro, Wilson Cereser, Margarete Aparecida 

Amadeu Cereser, Rodrigo da Silva Cereser, Janaína da Silva Cereser, 

Neusa Maria Cereser, Claiton Fernando Xavier de Mello Cereser, Maria 

Aparecida Húngaro, Jarbas Vilardi Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio de Mello Pellicciari - 

OAB:156510 SP, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosmeri Valduga - 

OAB:11550/MT

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, requererem 

o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21034 Nr: 1510-29.2010.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Soares de Souza - Me., Sandra Soares 

de Souza, Rui Pereira da Costa, Adriano Ferreira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar a parte executada para, no prazo legal, manifestar 

acerca do bloqueio de valores positivo fl. 125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42130 Nr: 2211-19.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Ataídes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Techpro Manutenção de Equip. Opticos e ee Inf 

Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar conforme 

determinado no item II da decisão de fl. 86, para que traga ao processo 

bens passíveis de penhroa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de extinção.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31522 Nr: 629-44.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14.241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu procurador, para manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 05(cinco)dias, sob pena 

de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31248 Nr: 359-20.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Resende da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, GISELIA DA 

SILVA ROCHA - OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu procurador, manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 395 Nr: 167-49.1997.811.0031

 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): Amélio Martins Faria, Hildebrando Luiz de 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Vicente Leon - 

OAB:MT 2249

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36044 Nr: 920-73.2015.811.0031
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Claudete Conceição Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Vagner Santana Vaz - 

OAB:00147835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783

 Vistos.

 1. DESIGNO audiência admonitória no dia 20 de setembro de 2018 às 

13h30min.

 2. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) INTIME-SE/REQUISITE-SE o comparecimento da reeducanda na 

solenidade acima;

 b) CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público

 3. Cumpra-se

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53926 Nr: 2052-51.2016.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERSON BORSTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ESTECA, FRANCISCA MARIA 

ESTECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIR EDSON DE MELO - 

OAB:OAB/RS 56.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte embargante não restou 

demonstrada. [...] Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.[...].Sem a comprovação, deverá a parte embargante 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61953 Nr: 1469-95.2018.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial, devendo juntar aos autos a 

interpelação válida do requerido (carta registrada com aviso de 

recebimento ou protesto com intimação válida). Ressalta-se que o não 

atendimento das providências suso declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-84.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VALTINO DE OLIVEIRA JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000087-84.2017.8.11.0090. REQUERENTE: VALTINO DE OLIVEIRA JESUS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Estabeleço como ponto 

controvertido o atraso na baixa do débito pago pelo reclamante. A fim de 

evitar eventual alegação de nulidade, haja vista o pedido da parte ré, de 

oitiva da parte autora e de testemunhas, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze dias): a) Especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, inciso II, NCPC); b) 

A alegação da parte autora é verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a 

atrair a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do 

inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro lado, para aqueles que 

alegam a violação do direito acima declinado, especialmente em relações 

consumeristas, a prova fica extremamente difícil, para não falar 

impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Assim, como há aparente demora na baixa de débito pago, muito mais 

fácil, simples e equânime a inversão do ônus probatório, de modo que a 

parte ré, empresa de telefonia com atuação nacional, notoriamente 

estruturada, comprove a observância da aludida norma no período em que 

a parte autora afirma ter havido o suposto ato ilícito, tudo na licença do art. 

373, § 1º, do NCPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se 

há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (art. 357, inciso IV, do NCPC). Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 20 de setembro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-19.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR HIGINO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000005-19.2018.8.11.0090. EXEQUENTE: EBER JOSE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: VALDEIR HIGINO COSTA Vistos. Verifica-se que a parte 

exequente apresentou pedido de extinção do feito ante o pagamento do 

débito pela parte executada. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação e seu 

respectivo pagamento e, com isso, JULGO EXTINTO o presente feito, o 

que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“a”, c.c. o art. 316, o art. 354, o art. 924, inciso II e o art. 925, todos do 

NCPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 

20 de setembro de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69679 Nr: 338-53.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Gabriel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele Luciana de Oliveira 

- OAB:MT0024141A

 ódigo 69679 – Autos n. 338-53.2016.811.0091

Vistos etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão retro, nomeio a Dra. Franciele 

Luciana de Oliveira inscrita na OAB/MT sob o nº 24-141/A, para patrocinar 

os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-a 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.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78295 Nr: 1549-56.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquímica Industria e Comércio S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Souza Campos, Fernanda Cristina 

Moises

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78295 - Autos n. 1549-56.2018.811.0091 Decisão Vistos e etc. Em 

se tratando de execução forçada por título extrajudicial, é imprescindível 

que o exequente encarte aos autos o original do título que lastreia a 

execução, sob pena de violar o princípio da cartularidade. Sendo assim, 

intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial juntando os originais dos títulos executivos, sob pena de 

indeferimento e extinção do feito. Decorrido o prazo, venham os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 14 de setembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73532 Nr: 954-91.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Teodoro Candido ME, Daniel Teodoro 

Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73532 - Autos n. 954-91.2017.811.0091

DESPACHO

Vistos, etc.

À vista da petição de fls. 68, diga o autor em que consiste o erro material 

indicado no acordo entabulado, bem como se houve retificação do ajuste, 

manifestando-se, ainda, sobre a petição de fls. 69/71, tudo no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 13 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73020 Nr: 628-34.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT 16.308A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73020 - Autos n. 628-34.2017.811.0091

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido efetuado pela parte autora à fl. 44, requerendo a 

busca de endereços através da expedição de Ofício ao DETRAN/MT para 

que forneça o endereço para qual estão sendo encaminhadas 

informações do veículo objeto da ação.

Tendo em vista que no sistema RENAJUD não há possibilidade de 

localização de endereços, defiro o pleito de fls. 44, com a finalidade de 

averiguar o endereço constante no registro do veículo objeto da ação, o 

qual deverá ser feito pela secretaria.

Com as informações sobre eventuais endereços encontrados, expeça-se 

o competente mandado de citação e busca e apreensão, com as 

advertências legais.

Por outro lado, restando infrutífera a localização de endereço ou negativa 

no cumprimento dos mandados, desde já, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69284 Nr: 110-78.2016.811.0091

 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: Municipio de Nova Monte Verde - MT, Arion Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosiane Ribeiro dos Santos, Rosilda Ribeiro 

dos Santos, Leonardo Paiva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69284 - Autos n. 110-78.2016.811.0091

Vistos, etc.

Converto o julgamento em diligência.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos as diretrizes legais do Programa Habitacional Meu lar, os contratos 

da transferência da unidade habitacional ao Sr. Vicentino Nardino, assim 

como as documentações que corroboram a não existência de outros 

dependentes ou herdeiros do de cujus.

 Com o decurso de prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de setembro de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62432 Nr: 581-02.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62432 - Autos n. 581-02.2013.811.0091

 Vistos etc.

Verifico que foi homologada a transação às fls. 105/106, pelo Tribunal 

Regional Federal.
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Desta forma, diante da certidão à fl. 116, indiquem, parte e o causídico, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pormenorizadamente, os valores respectivos, 

decorrentes dos honorários advocatícios contratuais, sob pena, no caso 

de inércia, de pagamento integral à parte.

Com o decurso do prazo, com ou sem discriminação dos valores 

decorrentes dos honorários contratuais, expeça-se Requisição de 

Pequeno Valor – RPV conforme cada caso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após o levantamento dos valores, em nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos.

Nova Monte Verde/MT, 13 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30889 Nr: 315-74.2007.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI JOSÉ DANIELLI, ALCEU CALDARTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 Nos termos da legislação vigente, certifico e dou fé, que a parte 

requerente embora tenha juntado comprovante de pagamento às fls. 

133/134, o mesmo está divergente do valor informado pelo Sr. Oficial de 

Justiça às fls. 83, conforme inclusive determinado às fls. 123.

 Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, via DJE, para 

que junte nos autos, no prazo de 05 dias, o comprovante do pagamento da 

complementação da diligência, de acordo com a certidão de fls. 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55403 Nr: 609-48.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Cesar de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para efetuar o 

pagamento do preparo da Carta Precatória a ser expedida para Comarca 

de PONTES E LACERDA/MT, com finalidade de CITAÇÃO da Parte 

Requerida. O pagamento deverá ser efetuado através de Guia de 

Pagamento a ser emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias 

Online", na opção "Primeira Instância Fórum/Comarcas - Carta Precatória".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54090 Nr: 49-09.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE FERNANDES PAIN - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HEMING - 

OAB:OAB/MT 2869, SÉRGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA EXECUTADA, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 

DIAS, COMPROVE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29726 Nr: 85-66.2006.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEDANA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TORRES VEDANA - 

OAB:14013-A, NOILVES VEDANA - OAB:11221-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MORENO HEIDGGER 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 2287

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69849 Nr: 1630-54.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANUEL DE JESUS BERNARDINO, SAMUEL 

DOS SANTOS BERNADINO, MARIA ANITA SANTANA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56969 Nr: 39-28.2016.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Amancio Freire ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE DA SILVA STOCK - 

OAB:66980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser emitida no Site do 

TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção "Emissão de Guia de 

Diligência".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50302 Nr: 544-58.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NCT, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, FABIANO 

ALVES ZANARDO - OAB:12770, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES 

- OAB:3575, Marciano Xavier das Neves - OAB:11.190, MARCIO 

RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação e cientificação dos 

advogados do réu acerca do retorno dos autos, conforme despacho de 

fls 588.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64722 Nr: 1597-98.2017.811.0107
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BASSO, Edson Basso, Edna Maria 

Renostro Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para efetuar o 

pagamento do preparo da Carta Precatória a ser expedida para Comarca 

de SORRISO - MT, com finalidade de CITAÇÃO da Parte Requerida. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Pagamento a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Primeira Instância Fórum/Comarcas - Carta Precatória".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50230 Nr: 467-49.2012.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C F PAIM - MERCEARIA ME, MUNICÍPIO DE 

NOVA UBIRATÃ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, SERGIO HEMING - OAB:2869

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA CF PAIM - MERCEARIA ME, 

PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, APRESENTE AS SUAS ALEGAÇÕES 

FINAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51091 Nr: 449-91.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ZIMPEL, VERONICA 

TEREZINHA ZIMPEL, GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, JOAO BOSCO PRUDENTE - OAB:17223, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:MT/16528, Welton da Costa Rodrigues - 

OAB:13209 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9433/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

CASSIA CARIELI ESPINDOLA GUARESHI - OAB:15.631, Emerson 

Chaves de Oliveira - OAB:12.291 MT, Jackson F. Coleta Coutinho - 

OAB:9172-B MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:171939/SP, ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14802

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 

DIAS, SE MANIFESTEM ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA 

INSTÂNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54245 Nr: 89-88.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY 

BERTOLDO MORES ALVES - OAB:20483

 INTIMO A ADVOGADA DO RÉU, PARA QUE FIQUE CIENTE DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 08/11/2018, ÀS 14:30 HORAS, NO PRÉDIO 

DESTE FÓRUM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52803 Nr: 578-62.2014.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ZANELLA - 

OAB:8317

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69064 Nr: 1297-05.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AH, AZH, JAZ, EMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4.061, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22.125/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:OAB/MT 4.061, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22.125/B MT, 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito para o fim 

de proceder a Intimação do Advogado da Parte AUTORA para efetuar o 

pagamento da COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA, conforme certidão de 

ref. 16. O pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a 

ser emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69322 Nr: 496-73.2010.811.0106

 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): Antônio Augusto Jordão, Valdecy Aparecido 

de Aguiar, Wanderlan Gondim Silveira, Wilia José Batista, Leomar Tavares 

da Silva, Sônia Maria de Souza Correa, Meta Consultoria para Gestão 

Pública e Capacitação Ltda., Sergio Roberto de Oliveira, Jadir de Arruda 

Martinho, Espólio de Klennio Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5751/O, Carlos Royttmen Pires da Silva - 

OAB:MT 13983/A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA, Cpf: 

72594403849, brasileiro(a), solteiro(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: Cuidam os autos de Ação Civil Pública de 

Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de ANTÔNIO 

AUGUSTO JORDÃO, VALDECY APARECIDO AGUIAR, WILIA JOSÉ 

BATISTA, LEOMAR TAVARES DA SILVA, WANDERLAN GONDIM 

SILVEIRA, SÔNIA MARIA DE SOUZA, KLÊNNIO MOREIRA DA SILVA, META 

CONSULTORIA PARA GESTÃO PÚBLICA E CAPACITAÇÃO LTDA, SÉRGIO 

ROBERTO DE OLIVEIRA e JADIR DE ARRUDA MARTINHO, com base na Lei 

n. 8.429, de 02.06.92. Regularmente notificados, os réus ofereceram 

manifestação prévia por escrito, nos termos do art. 17, §7º, da Lei de 

Improbidade, oportunidade em que pugnaram pela improcedência dos 
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pedidos.

Despacho/Decisão: VISTOS,Cuidam os autos de Ação Civil Pública de 

Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de ANTÔNIO 

AUGUSTO JORDÃO, VALDECY APARECIDO AGUIAR, WILIA JOSÉ 

BATISTA, LEOMAR TAVARES DA SILVA, WANDERLAN GONDIM 

SILVEIRA, SÔNIA MARIA DE SOUZA, KLÊNNIO MOREIRA DA SILVA, META 

CONSULTORIA PARA GESTÃO PÚBLICA E CAPACITAÇÃO LTDA, SÉRGIO 

ROBERTO DE OLIVEIRA e JADIR DE ARRUDA MARTINHO, com base na Lei 

n. 8.429, de 02.06.92.Regularmente notificados, os réus ofereceram 

manifestação prévia por escrito, nos termos do art. 17, §7º, da Lei de 

Improbidade, oportunidade em que pugnaram pela improcedência dos 

pedidos. É o breve relatório. Decido.Trata-se de ação de improbidade 

administrativaO art. 17, § 8º da Lei 8.429/92 prevê que: Art. 17§ 8o 

Recebida à manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão 

fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de 

improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. 

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)Depois de detida 

análise dos autos, especificamente das razões trazidas pelos réus, tenho, 

em juízo preliminar, como presentes os pressupostos que me permitem 

receber a presente ação, quais sejam, a existência de fortes indícios da 

prática de atos de improbidade, bem como de responsabilidade dos réus. 

Pelo que os autos, nesta fase inicial revelam, não há como se afirmar que 

os atos ímprobos inexistiram ou mesmo que a ação é improcedente, 

devendo, pois, ser regularmente recebida a inicial e instaurado o 

contraditório. Ademais há indícios de irregularidades no processo 

licitatório, bem como fraude em concurso público.Com tais fundamentos, 

RECEBO a inicial, determinando sejam os requeridos citados para 

apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Tendo em vista 

a certidão de fl. 433, intimem-se os subscritores das manifestações 

apresentadas em favor de Valdecy Aparecido de Aguiar, Wilia José 

Batista, Leomar Tavares da Silva e Sônia Maria de Souza, para que 

regularizem a representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, haja 

vista que não foram carreadas aos autos, instrumentos de 

procuração.Certifique-se se o Município foi citado para integrar a lide, na 

condição de assistente, caso não tenha sido, proceda-se a citação, 

conforme requerido na inicial. Regularmente citados e vindas às 

contestações, dê-se vista dos autos ao Município de Novo São Joaquim e 

ao douto representante do Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Araújo dos 

Santos Cruz, digitei.

Novo São Joaquim, 03 de setembro de 2018

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71634 Nr: 963-47.2013.811.0106

 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: Sebastião Machado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mohamad Khalil Zaher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Julia Piccirillo Gomide - 

OAB:MT 23337/O, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3252, Cristiano de 

Barros Nascimento - OAB:MT 23507/O, Getulio kenedy dos Santos 

- OAB:GO 23883/E, Kátia Garcez dos Santos - OAB:GO 18100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Paula do Canto 

Júnior - OAB:MT 7129/B

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termo do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Cancele a 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.Condeno o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), nos termos do art. 85, §2° c/c §8°, do CPC; atento, inclusive, aos 

valores apresentados na impugnação ao valor da causa (Código 

72010).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68610 Nr: 572-34.2009.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elifas Paulista de Souza Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que compareçam ao exame pericial designado 

para o dia 9 de outubro de 2018, às 9 horas, a ser realizado na Unidade 

Básica de Saúde Olímpio José Martins, localizada na Rua 13 de maio, s/nº, 

fundos da Setae, Bairro: Centro, Cidade: Novo São Joaquim-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72010 Nr: 243-46.2014.811.0106

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mohamad Khalil Zaher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Machado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Paula do Canto 

Júnior - OAB:MT 7129/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, Getulio kenedy dos Santos - OAB:GO 

23883/E, Kassyo Rezende Barcelos - OAB:MT/15.260, Kátia Garcez 

dos Santos - OAB:GO 18100

 Vistos, etc.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, proposta por 

Mohamad Khalil Zaher, em desfavor de Sebastião Machado da Silva, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 38 o requerente pugna pela desistência da demanda ante a falta de 

recolhimento de custas processuais pelo requerido nos autos principais 

(Código 71634).

O requerido nada manifestou do presente incidente (fls. 32).

É o relato do necessário. Decido.

Observa-se que a parte autora pugna pela desistência da demanda.

Destarte, não se faz necessária a anuência da requerida que, intimada 

(fl.32), nada manifestou nos autos.

Sobre a desistência dispõe o art. 485, VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação;

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, homologo a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

de mérito, ante a desistência da parte autora;

Sem custas ou honorários, diante da natureza incidental da demanda.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 82004 Nr: 2142-73.2018.811.0095

 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: Bruno Leonardo da Silva Martins, Wendi Ribeiro Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Luiz Breda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA 

- OAB:13169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO 

audiência de conciliação/mediação para o dia 18 de outubro de 2018, às 

13h40min e será realizada pela conciliadora credenciada do juízo.

CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

devidamente acompanhada de seu (sua) advogado(a), ou, Defensor 
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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).

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.

 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.

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).

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.

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.

Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise 

acerca de eventual homologação.

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.

Às providências.

 Intime-se.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37438 Nr: 330-45.2008.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza de Paula Baião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que foram apresentados os dados bancários da parte autora 

em fl. 225, bem como da sua causídica em fl. 189.

 Assim, INTIME-SE a patrona da parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique nos autos o valor de seus honorários contratuais, 

instruído com o respectivo contrato de honorários.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberar acerca da expedição 

de alvará.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36580 Nr: 869-45.2007.811.0095

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jaime Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:26889B, Kauê Melli Arisi - OAB:20057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o patrono da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente nos autos os seus dados bancários, bem como os dados 

bancários do requerente, indicando o valor de seus honorários 

contratuais, instruído com o respectivo contrato de honorários.

Após, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca da expedição 

de alvará do RPV de fl. 272.

 Ademais, aguarda-se e expeça-se o necessário, para o pagamento do 

precatório requisitado em fl. 271.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54158 Nr: 504-98.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anicezar da Silva, Adriano de Oliveira Vilalba, 

Marcos Deone Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca no despacho de 

Ref: 61 - nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante 

nesta municipalidade - Dra. Agnes Lais de Oliveira dos Anjos - OAB/MT nº 

19.872/O, para promover a defesa do Denunciado ADRIANO DE OLIVEIRA 

VILALBA, intimando-o para apresentar defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41358 Nr: 1106-31.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Nunes Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3.560-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EXEQUENTE, para se 

manifestar a respeito da Impugnação à Execução de fls 129/134, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17160 Nr: 286-80.2010.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welinton Renato dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca no decisão de fls. 

248/249 - nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante 

nesta municipalidade - Dr. Gilberto Machado Custódio - OAB/MT nº 6435, 

para promover a defesa do Denunciado, intimando-o para apresentar 

defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70640 Nr: 1700-35.2018.811.0022

 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: Vanderley Antonio da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON CARLOS DE BRITO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 13.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44887 Nr: 795-69.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nailton Reis Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Vistos etc. Indefiro o pedido da defesa diante da informação que a 

testemunha não detém condições de saúde a comparecer neste Juízo. No 

que diz respeito ao interrogatório do réu, indefiro diante da decretação de 

sua revelia conforme consta em fls. 75. Desta festa, dou por encerrada a 

instrução. Homologo a desistência da oitiva da testemunha do Ministério 

Público. Vista, sucessivamente, às partes para apresentação de 

alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43758 Nr: 1875-05.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:MT/8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo legal, apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls 

84/vº/87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68793 Nr: 986-75.2018.811.0022

 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: ANTONIO MARINHO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716, Wilker Gustavo Marques de Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do (a) Advogado (a) da Parte Autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifesta quanto a devolução da AR de Ref: 18, quanto a 

não localização da Parte Requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53727 Nr: 379-33.2016.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMC, MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Vistos etc.

Defiro o pleito do Ministério Público de ref. 121.

Intimem-se o Assistente Social e o Psicólogo credenciados neste Juízo, 

para que proceda a realização de estudo psicossocial pessoal na 

residência dos requerentes, para apurar o fato arguido pelo Ministério 

Público, trazendo o relatório aos autos no prazo de 10 (dez) dias.

Após, com o estudo acostado aos autos, abre-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69968 Nr: 1464-83.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosaldo dos Santos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Gilberto 

José de Souza e Paulo dos Santos Silva. Diante do pedido da liberdade 

provisória do réu, vista ao Ministério Público para manifestação. Após, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18403 Nr: 1371-04.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Cristina da Sliva Vera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo demandado, visando 

suprir a contradição na decisão de fls. 226/227.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão na decisão em não haver 

arbitrados honorários advocaticios sucumbenciais.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Razão assiste à parte quanto à omissão alegada, devendo ser ACOLHIDO 

o recurso.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, 

para fazer nacrescentar o seguinte trecho:

“Em razão da sucumbência, condeno o embargado ao pagamento dos 

honorários advocatícios sucumbenciais que, com fundamento no artigo 85, 

§ 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

atualizado.”

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6208 Nr: 545-85.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberley Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Heitor Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberley Rodrigues Ribeiro - 

OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Sales Fernandes - 

OAB:2.050-AC

 Vistos em correição,

Diante da inércia do exequente, intime-o pessoalmente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42487 Nr: 744-92.2013.811.0022

 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): André Almeida Dagostino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Ferreira Paes - 

OAB:9298, Flavia Almirão dos Santos Espanga - OAB:10.085, Wilson 

Lopes - OAB:7396-B/MT

 Vistos em correição,

Abra-se vista à defesa para apresentação de memoriais escritos, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com a apresentação da peça, conclusos para sentença.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-43.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARIA SZIATKOWSKI (REQUERENTE)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (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 PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR - 

MT11843-O 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: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 07/11/2018 Hora: 13:20 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 8010067-43.2017.8.11.0022; Valor causa: 

$15,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSANE 

MARIA SZIATKOWSKI Parte Ré: ATIVOS S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, 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: 8010137-31.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CORDOVA BECKER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILDO PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

GILBERTO MACHADO CUSTODIO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO PEDRA PRETA , 20 de setembro de 2018. Senhor(a) A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de instrução, dia 21/11/2018, às 14:00 horas , no endereço ao 

final indicado. Processo: 8010137-31.2015.8.11.0022; Valor causa: 

$7,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PAMELA 

CORDOVA BECKER Parte Ré: ADENILDO PEREIRA RODRIGUES 

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, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000081-53.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO PINHEIRO JOTA (ADVOGADO(A))

JOAO MAURO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - MT0014553A 

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: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 07/11/2018 Hora: 13:40 , no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000081-53.2018.8.11.0022; Valor causa: $10,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAO MAURO PEREIRA NETO 

Parte Ré: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 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, 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: 1000050-33.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO (ADVOGADO(A))

RUANA CONCEICAO DA CRUZ TOMAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000050-33.2018.8.11.0022; Valor causa: $19,080.00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimando para que no prazo 

legal apresente impugnação a contestação. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-63.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO SILVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Gustavo Medeiros Araújo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO MEDEIROS ARAÚJO - 

MT13068/O 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: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 07/11/2018 Hora: 14:00 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000048-63.2018.8.11.0022; Valor causa: 

$2,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: ADELINO SILVEIRA DE 

SOUZA Parte Ré: BANCO PAN S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 
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sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, 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: 8010044-97.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

SANTIAGO MELO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A 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: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 07/11/2018 Hora: 14:20 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 8010044-97.2017.8.11.0022; Valor causa: 

$10,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SANTIAGO 

MELO FERREIRA Parte Ré: VIVO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, 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: 8010004-18.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

RAYANE BIASSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A 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: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 07/11/2018 Hora: 14:40 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 8010004-18.2017.8.11.0022; Valor causa: 

$10,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RAYANE 

BIASSE DOS SANTOS Parte Ré: VIVO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, 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: 8010010-25.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELIETY PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A 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: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 07/11/2018 Hora: 15:00 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 8010010-25.2017.8.11.0022; Valor causa: 

$10,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIETY 

PEREIRA LOPES Parte Ré: VIVO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, 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: 8010011-10.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

TAIZE ARAUJO DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A 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: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 07/11/2018 Hora: 15:20 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 8010011-10.2017.8.11.0022; Valor causa: 

$10,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: TAIZE 

ARAUJO DE SANTANA Parte Ré: VIVO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, 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: 8010015-47.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

WILSON JOSE DINIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A 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: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 07/11/2018 Hora: 15:40 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 8010015-47.2017.8.11.0022; Valor causa: 

$10,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WILSON 

JOSE DINIZ 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, 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-60.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADEMIR MODESTO FELICIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 20 de setembro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A 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: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 07/11/2018 Hora: 16:00 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 8010040-60.2017.8.11.0022; Valor causa: 

$10,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADEMIR 

MODESTO FELICIO Parte Ré: VIVO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, 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

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149312 Nr: 11-35.2018.811.0028

 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: Jose Benedito Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149312

DESPACHO

VISTOS,

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 29 de novembro 

2018, às 14h00min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155322 Nr: 2376-62.2018.811.0028

 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: Alairdes Mauricio de Camargo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.Dessa forma, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de Dezembro de 2018, às 

13h30min.Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias.Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido.Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156531 Nr: 2840-86.2018.811.0028

 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: Roza de Lima Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:156531

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Tendo em vista que a parte autora não juntou o comprovante de 

requerimento administrativo, intime-se o mesmo para que emende a petição 

inicial nos termos do art. 321 do CPC/2015, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122041 Nr: 1526-76.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA LUCIA SILVA DE JESUS

 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, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde o requerimento administrativo em 06.05.2016, 

observado prazo prescricional quinquenal 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.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).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.Nestes termos, dou por 

intimado a autarquia ré já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues 
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OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156625 Nr: 2893-67.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMP, FDdS, VMdL, MAXdBD, DDB, AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joseilde Soares Caldeira - 

OAB:15236/MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493, 

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT, Rony de 

Abreu Munhoz - OAB:11971/MT, Wesley Robert Amorim - 

OAB:6.610/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimar os patronos dos 

acusados acerca da Decisão de fls. 732- 738, a qual designa audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22/10/2018, às 14h 00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125404 Nr: 2586-84.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaniele Cristina Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a ausência de certidão acerca da intimação das partes, 

impulsiono o feito para que seja procedida a intimação dos litigantes para 

que tomem ciência da sentença de ref. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113139 Nr: 2436-40.2015.811.0028

 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: Fiat Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Damião Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para efetuar depósito Identificado com o 

Código do processo acima mencionado, da diligência no valor de R$ 14,55 

( catorze reais ), na Conta Judicial de Fórum da Comarca de Poconé/MT - 

CNPJ 00.156.072/0001-22, Banco do Brasil s/a - agência 0662-9, 

conta-corrente 25.275-1, para que o Sr. Oficial de Justiça, possa cumprir 

o Ofício ao Detran/MT, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143007 Nr: 5378-74.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Custódio da Silva, Espolio de Jose 

Custódio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref. 40

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143048 Nr: 5390-88.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Vieira de Moraes

 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 da juntada de ofício de ref.28

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142183 Nr: 5015-87.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Aparecida Palma 

Fernandes da Silva - OAB:19772/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref.27

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142648 Nr: 5211-57.2017.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Juizo de Direito da 2ª Vara 

Especializada Direito Bancário de Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarice Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Gés Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Penhora, Avaliação, 

no valor de R$ 250,35 ( duzentos e cinquenta reais e trinta e cinco 

centavos), mediante emissão de guia de diligência, 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): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149955 Nr: 249-54.2018.811.0028

 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: Aloysio Rodrigues do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bento Dias Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935, Lucas Guimarães Rodrigues Gouveia - OAB:16928/MT

 Intimar advogado da parte requerida para no prazo legal apresentar as 

contrarrazões ao recurso de ref.28

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115870 Nr: 3197-71.2015.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBP, LLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 CÓDIGO: 115870

DESPACHO

VISTOS,

Designe-se audiência de conciliação. Defiro o pedido formulado pela 
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autora às ref. 30, para tanto, expeça-se Carta Precatória à Comarca de 

Cuiabá/MT, a fins de proceder a citação e intimação do executado.

 Cumpra-se expedindo o necessário, após conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 4169 Nr: 887-83.2001.811.0028

 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): Joaquim Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266/MT

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO

Feito em ordem.

Aguarde-se publicação de expediente, certificando o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147160 Nr: 7602-82.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDS, KMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da juntada do mandado de intimação e certidão à ref. 12, 

impulsiono os autos à parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93079 Nr: 2330-49.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morrinho Mineração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuela Marques 

Echeverria - OAB:6896/MT

 CÓDIGO: 93079

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 22 o que faço para determinar a suspensão dos 

autos pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, dê-se vista ao autor para requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61186 Nr: 1807-42.2010.811.0028

 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 Finasa S.A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Antonio de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que até a presente data as partes ainda não foram 

intimadas acerca da sentença prolatada nos autos, impulsiono o feito a fim 

de proceder a intimação do Requerente e do Requerido sobre a sentença 

de ref. 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 53248 Nr: 53-65.2010.811.0028

 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 Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio José Pereira Neto - 

OAB:11780, Marcia Maria da Silva - OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves 

Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 53248

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 29, o que faço para determinar a suspensão dos 

autos por 1 (um) ano com fulcro no art. 921, III, §1° do CPC.

Decorrido o prazo, intime-se o autor para requerer o que entender de 

direito. Não sendo requerido arquive-se com baixa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 90212 Nr: 1668-85.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POUSADA ECOLOGICA CAMALLOTE LTDA 

ME, VANDERSON CORE MAGALHÃES, ELYS NAYARA REIS ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 90212

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 29, o que faço para determinar a suspensão dos 

autos por 1 (um) ano com fulcro no art. 921, III, §1° do CPC.

Decorrido o prazo, intime-se o autor para requerer o que entender de 

direito. Não sendo requerido arquive-se com baixa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141106 Nr: 4566-32.2017.811.0028

 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: Angelina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Aparecida Palma 

Fernandes da Silva - OAB:19772/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref.42

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95494 Nr: 288-90.2014.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eber Cleito dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a ausência de comprovação, nos autos, acerca da 

intimação da parte autora, via DJE, sobre a decisão de ref. 32, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte autora acerca da referida decisão (ref. 

32).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 57704 Nr: 987-23.2010.811.0028

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 
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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 Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo requerido pela parte autora à ref. 99. 

Assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar 

o Requerente a dar andamento no feito, no prazo legal, sob pena de 

incorrer na penalidade prevista no artigo 485, II, do CPC (extinção do feito 

sem resolução de mérito).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 49037 Nr: 2224-29.2009.811.0028

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Avelino da Silva Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Euzébio Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Antonio Bruno - 

OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da petição de ref. 55, procedo à intimação da parte autora para dar 

prosseguimento no feito, juntando aos autos o documento mencionado na 

decisão de ref. 50, no prazo legal, sob pena de incorrer nas penalidades 

do artigo 485, II, do CPC, já que o feito encontra-se paralisado por mais de 

01 (um) ano aguardando diligência que incumbe à parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129201 Nr: 3921-41.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelson Elias de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar juntada de petição de ref.33

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156603 Nr: 2872-91.2018.811.0028

 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: Arlindo de Paula e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para apresentar nos autos o comprovante de 

requerimento administrativo, intime-se o mesmo para que emende a petição 

inicial nos termos do art. 321 do CPC/2015, sob pena de indeferimento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112033 Nr: 2143-70.2015.811.0028

 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: Sebastião Ferreira da Silva, Lindinalva Ferreira da Silva, 

Leda Vilma Ferreira da Silva, Vianir Maria da Silva, Lizioniria da Silva 

Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Benedito Nunes Magalhães, 

COOPERATIVA DE PROD.TRAB. E TRANSPORTES PRODUTORES E 

EMPREENDEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MATO GROSSO, 

Aloysio Rodrigues do Prado, 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Poconé-MT, Marcelo de Andrade Zagonel, Tairine Fernanda da Silva 

Magalhães, Eliane Candida Assis Zagonel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:10226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE BENEDITO NUNES MAGALHÃES, 

Rg: 0297.662-5, natural de Acorizal-MT, solteiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido COOPERATIVA DE PROD.TRAB. E TRANSPORTES 

PRODUTORES E EMPREENDEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE 

MATO GROSSO, CNPJ: 11873160000161 e atualmente em local incerto e 

não sabido TAIRINE FERNANDA DA SILVA MAGALHÃES, Cpf: 

02435193114, Rg: 18643221, natural de Cuiabá-MT, solteiro(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 Sr. Sebastião Ferreira da Silva,que nasceu em 

26.04.1935, é o legítimo proprietário de uma área 83has e 7.140 metros 

quadrados de terras localizadas no municipio de Poconé/MT, onde sempre 

exerceu a atividade de agricultor, profissão que deixou de desempenhar 

devido a idade avançada e por não possuir força e resistência para a 

atividade braçal. Ocorre que no mes agosto/2010, o Sr. Sebastião foi 

procurado em sua chácara, pela diretoria e presidência da Cooperativa de 

Produção, Trabalho e Transporte Produtores e Empreendedores da 

Agricultura Familiar de Mato Grosso - COOPERURAL, que lhe fizeram 

"proposta" de comprar a terra. Argumentaram que, para que a compra se 

efetivasse, seria necessário que o Sr. Sebastião efetuasse a doação da 

terra mediante escritura publica para Cooperativa COOPERURAL, bem 

como outorgasse procuração, com plenos poderes ao Sr. JOSE BENEDITO 

NUNES MAGALHÃES e à presidente da Cooperativa, Srta. TAIRINE 

FERNANDA DA SILVA MAGALHÃES, filha do Sr. José Benedito, pois 

somente assim eles conseguiriam obter empréstimo/financiamento junto ao 

Banco do Brasil para pagarem a terra, sendo que o dinheiro seria 

repassado ao Senhor Sebastião imediatamente, pagamento este que não 

ocorreu até a presente data. O Requerente, manipulado e induzido por 

promessa de lhe comprarem o “Sítio São Roque”, realizadas pela 

presidente, Tairine Fernandes e demais diretores da COOPERURAL, entre 

eles o pai da presidente da Cooperativa, Sr. José Benedito, efetuou a 

doação de sua única propriedade à Cooperativa, conforme cópia da 

escritura lavrada em 08/10/2010 e também cópia da revogação da 

procuração, ambos em anexo. O Sr. Sebastião ainda foi orientado pelos 

“golpistas” a não contar sobre a transação para sua companheira, Maria 

Vianir e tampouco para as filhas, Lindinalva, Leda e Lizioniria, ora também 

Requerentes, sob o argumento de que elas iriam “atrapalhar o negócio”, e 

que todo combinado deveria ficar somente entre eles, tanto assim que a 

família só tomou conhecimento da “tramoia” quando o Sr. Sebastião deixou 

de ir a chácara, mas nada falava à respeito da tal doação e suposta 

venda... Diante disso, Requerem seja declarada NULA a doação efetuada 

pelo Sr. Sebastião Ferreira à COOPERRURAL no dia 08/10/2010, voltando 

o imóvel ao seu registro anterior, pois há época da doação fraudulenta ele 

já estava com sua capacidade de discernimento comprometida pela 

doença mental. Requer ainda que seja declarado NULO todos os atos de 

compra/venda e/ou doação posteriormente praticados por terceiros, ainda 

que de boa fé.

Despacho/Decisão: CÓDIGO: 112033DECISÃOVISTOS EM 

CORREIÇÃO,DEFIRO parcialmente os pedidos de ref. 52, cite-se os 

requeridos José Benedito Nunes Magalhães, Cooperural - Cooperativa de 

Procuração, Trabalho e Transporte, Tairine Fernanda da Silva Magalhães 

por edital, com prazo dilatório de 30 (trinta) dias – art. 257, inciso III do 

CPC/2015. Decorrido in albis o prazo do edital e da resposta, por passar a 

se tratar de réu revel citado por edital, nos termos do disposto no artigo 

72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio como Curador Especial da 

requerida já citada por edital, o Dr. Jander Tadashi Babata, para o qual fixo 

os honorários advocatícios em 01 (um) URH.Dê-se vistas ao advogado 

para apresentação de defesa no prazo legal.Certifique-se quanto à 

apresentação de contestação por Marcelo de Andrade Zagonel. 

Certifique-se quanto à citação da requerida Eliane Candida Assis Zagonel. 

Após, façam os autos conclusos para audiência de 

conciliação.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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSELI APARECIDA 

CACERES, digitei.

Poconé, 19 de setembro de 2018

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011954-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA GUMERCINDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para audiência no dia 16 de outubro de 2018 as 

14:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011095-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVALDO AURINO RODRIGUES (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 16 de outubro de 2018 as 

14:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019121-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN LAIS BASTOS DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das parte autor(a) para audiência no dia 16 de outubro de 2018 

as 15:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019161-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA LUCIA SILVA (REQUERENTE)

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 16 de outubro de 2018 as 

15:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019107-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEDDY AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 16 de outubro de 2018 as 

15:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019423-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JENEFFE SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 16 de outubro de 2018 as 

16:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019480-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

SOLANGE BENEDITA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 16 de outubro de 2018 as 

15:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019476-59.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIR JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 16 de outubro de 2018 as 

16:20h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51355 Nr: 1151-50.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251/A, Tiago da Silva Machado - OAB:

 DECISÃO

Defiro o pedido do oficial de justiça de fl. 318, ficando autorizado a 

arrombar porteiras, portões, cercas e outras medidas necessárias para 

possibilitar acesso à área litigiosa.

Oficie-se à Polícia Civil requisitando reforço policial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51782 Nr: 1522-14.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almirante Fernandes Xavier, Celiamar Rosa de 

Avila, Eloi Carnevali, Doacir Carnevali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Genilson Brayner - 

OAB:35.137 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre a não citação da 

executada Celiamar Rosa de Avila.

Certifique-se quanto ao cumprimento da carta precatória de fl. 19.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66392 Nr: 1872-31.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAdS, RpdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 
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Vilela - OAB:18969/GO

 Tendo em vista a sentença prolatada nos autos de código 80383, cuja 

cópia integral do mencionado feito se encontra anexado na ref.86, abra-se 

vista à parte exequente para atualizar o débito e requerer o que for de 

direito.

Com a vinda, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96150 Nr: 422-82.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldelicia Fideles dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): inss - instituto nacional do seguro social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito ou requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89816 Nr: 9190-31.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE FURTADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito ou requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58747 Nr: 2617-45.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-10.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY VANDERLEY NOLETO (REQUERENTE)

TIAGO DA SILVA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010131-10.2015.8.11.0059. REQUERENTE: WESLLEY VANDERLEY 

NOLETO REQUERIDO: VIACAO XAVANTE LTDA Tendo em vista a 

tempestividade certificada nos autos, nos termos do art. 43 da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE, recebo o recurso apresentado nos 

efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para 

contrarrazões recursais. Decorrido o prazo acima, remetam-se os autos à 

Turma Recursal competente para julgamento. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000097-90.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

MARCELO FERNANDES UEMURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAYANE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000097-90.2018.8.11.0059. EXEQUENTE: MARCELO FERNANDES 

UEMURA EXECUTADO: TAYANE SOUSA Nos termos dos artigos 320 e 

321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio do 

advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

anexar aos autos a petição inicial, uma vez que foram protocolados 

apenas documentos, procuração e planilha atualizada do débito. Decorrido 

o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000049-34.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIANEI BALTASAR PERIUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SALES NOLETO (EXECUTADO)

EDSON SALES NOLETO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000049-34.2018.8.11.0059. EXEQUENTE: VIANEI BALTASAR PERIUS 

EXECUTADO: EDSON SALES NOLETO - ME, EDSON SALES NOLETO 

Recebo a inicial e nos termos art. 829 do NCPC, determino a citação do 

executado para, em três dias, pagar a dívida. Nos termos do enunciado 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"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Determino a expedição de mandado de citação, penhora e 

avaliação, nos termos do §1º do art. 829, que dispõe o seguinte: “Do 

mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado”. Caso o executado não seja localizado para ser 

citado, o oficial de justiça deverá proceder na forma do art. 830 do NCPC e 

a parte exequente, nos termos do § 2º do referido dispositivo legal. 

Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de 

conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou 

verbalmente (art. 53, § 1º da Lei n. 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-62.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO (REQUERENTE)

TARCISIO BONFIM RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010037-62.2015.8.11.0059. REQUERENTE: TARCISIO BONFIM RIBEIRO 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Tendo em vista a 

tempestividade certificada nos autos, nos termos do art. 43 da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE, recebo o recurso apresentado nos 

efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo acima, remetam-se os 

autos à Turma Recursal competente para julgamento. Às providências. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-46.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE DEUS FERREIRA (REQUERENTE)

RAIRA MORAES DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010148-46.2015.8.11.0059. REQUERENTE: JOAO DE DEUS FERREIRA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Tendo em vista a tempestividade certificada 

nos autos, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 166 do 

FONAJE, recebo o recurso apresentado nos efeitos devolutivo e 

suspensivo. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal. Decorrido o prazo acima, remetam-se os autos à Turma 

Recursal competente para julgamento. Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000141-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

CARLOS DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

CARLOS SOARES ROCHA (ADVOGADO(A))

RONE VON PINTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

TALITA SANTANA COSTA (ADVOGADO(A))

IZAURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA (ADVOGADO(A))

DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000141-12.2018.8.11.0059; Valor causa: $1,000.00; Tipo: 

Cível; Espécie: INTERDITO PROIBITÓRIO (1709)/[ESBULHO / TURBAÇÃO / 

AMEAÇA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

IZAURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA, CARLOS DA SILVA SOUZA, FABIO 

DA SILVA SOUZA, VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO Parte Ré: 

RÉU: DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

PORTO ALEGRE DO NORTE , 20 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000769-98.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU JOSE CARDOSO (AUTOR(A))

CARITA PEREIRA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000769-98.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): IRINEU JOSE CARDOSO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação para concessão de aposentadoria por 

morte de trabalhador rural. Considerando a condição econômico-financeira 

da parte autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de 

que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que 

tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e 

nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência 

apenas representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito do autor na condição de idoso. Em tempo, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de outubro de 2018, às 

12h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de 

averiguar a qualidade de segurado do de cujus, bem como a condição de 

dependente de quem objetiva a pensão. Frise-se que o rol de testemunhas 

deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. Porto Alegre do Norte/MT, 12 de setembro de 2018. Marcos André 

da Silva Juiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80966 Nr: 3542-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Materson Pereira Correa, vulgo "Neném", Fábio 

Ribeiro da Silva, vulgo "Zoinho", Valdemir Alves Brittes, Rogerio Henrique 

da Silva, Jesuslanderson Ferreira Moreira, alcunha "Kila", ELIAS RAI 

BRETANHA MOREIRA, Luciano Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Moura Feitoza - 

OAB:MT 17816, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A, LORRAN 

DE SOUZA SANTOS - OAB:22422/O, Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Considerando que estes autos foram remetidos à segunda instância, o 

pedido de ref. 378 deve ser analisado pelo E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106587 Nr: 6336-30.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20899/O

 Considerando a certidão retro (ref. 67), AUTORIZO a viagem da vítima 

Fernanda Miranda Marques da cidade de Inaciolândia/GO até este 

município de Porto Alegre do Norte/MT, acompanhada de Mirian de Souto 

Ferreira, a fim de comparecer perante este Juízo para serem inquiridas.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103695 Nr: 4690-82.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Lopes Lobato, Eduardo Ferreira do 

Nascimento, Rogerio Dias Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Inicialmente, considerando que os acusados Eduardo Ferreira do 

Nascimento e Mateus Lopes Lobato não foram citados, determino o 

desmembramento do feito em relação a eles. Desde já, nos autos a serem 

formados, determino a suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, do 

acusado Rogério, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CPP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CPP).

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 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.

Requisite-se o réu preso, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24561 Nr: 334-72.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Rezende da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 INTIMO o requerido na pessoa de seu advogado para apresentar 

memoriais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13471 Nr: 1219-28.2011.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT, Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Intimo o requerente, na pessoa do seu advogado, para que apresente a 

impugnação à contestação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26375 Nr: 1006-80.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rodrigues de Almeida, Sonia 

Maria Pereti de Almeida, Ronaldo Alberico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B MT

 INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para manifestarem no 

prazo legal acerca da devolução da CP ref. 140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11884 Nr: 830-77.2010.811.0019

 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: Arni Alberto Spiering

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Ribeiro Sobrinho, Devanir Rodrigues 

Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6.973/MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3.052/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos de Carvalho 

Dores - OAB:12724/MT, Renan Jaudy Pedroso Dias - OAB:15441/MT

 Intimo o requerente, na pessoa do seu advogado, para que apresente 

impugnação à contestação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42724 Nr: 1682-23.2018.811.0019

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Leôncio Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para manifestarem 

no prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41547 Nr: 2020-42.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Oliveira Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:19.515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 45 (quarenta e cinco dias) dias, cujo inicio ficará 

por conta das providencias ora mencionadas, ocorrendo de imediato após 

efetiva-las ou vencidos os prazos consignados.O perito deve ser 

advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial.O Perito deverá informar a este Juízo e 

as Partes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de 
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realização da perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se o perito para 

desempenhar o encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 

158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 

da Resolução 305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por 

ocasião da petição inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, 

intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes 

sem pedido de complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Após, voltem-me conclusos para 

deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38861 Nr: 2598-39.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS, MLFdS, AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Janailza Taveira Leite - OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora, através de seu Causídico, para que traga aos 

autos o CPF do requerido, eis que sem o referido documento, torna-se 

inviável a pesquisa de endereços conforme pretendido.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14663 Nr: 1482-08.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Funcionários Público do Município de Alto 

Boa Vista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irene Aires da Silva, Município de Alto Boa 

Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:254397/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:, Takechi Iuasse - OAB:6113-A

 Vistos, etc.

 Requerendo o autor que fosse dado início à execução de sentença (fls. 

162/166 e 170/172), foi determinada a citação/intimação do município 

executado para, querendo, oferecer embargos à execução (fl. 173).

 Em contínuo, foi certificado o decurso do prazo para oposição de 

embargos à execução (fl. 176).

 Os autos foram remetidos ao contador judicial para atualização do débito, 

cuja planilha foi acostada aos autos às fls. 191/194.

 Decido.

 Considerando que o município requerido/executado não opôs embargos à 

execução não se insurgindo quanto ao valor exequendo, homologo a 

planilha de cálculos atualizada do contador judicial acostada aos autos às 

fls. 191/194.

 Nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), separadamente, referente ao valor 

destinado ao advogado a título de honorários sucumbenciais, conforme 

planilha do contador do juízo (fls. 191/194).

 Quanto ao valor principal - salários atrasados, determino a expedição de 

ofício requisitório (PRECATÓRIO) ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1° Região (art. 100, § 1º da CF c/c art. 535, 

§3.º, I, do CPC) em favor da parte autora/exequente, conforme planilha do 

contador do juízo (fls. 191/194), uma vez que o valor do débito excede a 

60 (sessenta) salários mínimos.

 Comunicado nos autos o depósito/pagamento do valor dos honorários 

sucumbenciais, expeça-se Alvará.

 Informado o depósito/pagamento do PRECATÓRIO por aquele Tribunal, 

intime-se a parte exequente.

 Após, tornem conclusos para extinção do feito pelo pagamento.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42251 Nr: 2540-02.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Selma Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Após certificado o trânsito em julgado da sentença prolatada nos 

embargos à execução em apenso (código 43422).

 Providencie a Serventia o translado para estes autos de cópia da 

sentença proferida em sede de embargos à execução e cópia da planilha 

de cálculos do contador judicial, objeto de homologação (autos em apenso 

– código n.º 43422 – fls. 25/26 e 22).

 Em contínuo, expeçam-se requisições de pequeno valor (RPVs), 

separadamente, referentes ao valor principal em favor da parte exequente 

(R$ 3.486,64), e o relativo aos honorários sucumbenciais da causídica (R$ 

348,66), conforme memória de cálculo do contador do juízo, homologada 

na sentença que julgou improcedente os embargos à execução (código 

43422 – fls. 22, 25/26).

 Comprovado nos autos o depósito, independentemente de nova 

conclusão, expeçam-se os alvarás eletrônicos para levantamento dos 

valores.

 Após, tornem os autos conclusos para extinção da execução pelo 

pagamento.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15457 Nr: 1781-82.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Pereira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

Autora para manifestar-se acerca dos cálculos encartados no feito pelo 

Executado às fls. 145-150, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142506 Nr: 434-28.2018.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para querendo apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142972 Nr: 703-67.2018.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1034321/9/2018 Página 535 de 569



 PARTE AUTORA: Maria da Ceição Alves Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Crisóstomo de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é 

relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido contrário. 

Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.Embora a autora tenha pleiteado o benefício não 

trouxe aos autos qualquer princípio de prova da alegada ausência de 

recursos. Em contrapartida, os elementos dos autos indicam o contrário. 

Isso porque a requerente apresenta-se como proprietário de área de 

terras produtivas, revelando assim uma desproporção ao deferimento da 

justiça gratuita neste momento. Ora, somente em casos excepcionais deve 

ser deferido o benefício pleiteado, não bastando à mera afirmação ou 

simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação 

da falta de condições econômicas para o pagamento das custas 

processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – 

CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, 

parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações de imposto 

de renda e/ou outro documento que seja útil e hábil para comprovação da 

necessidade da Assistência Judiciária Gratuita. Ou, ainda, se preferir, 

recolha as taxas e custas processuais, conforme valor legal atribuído à 

causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de cancelamento da 

distribuição e, consequentemente, extinção do processo sem resolução 

de mérito.Por fim, como é sabido, a toda causa deve ser atribuído um 

valor, mesmo que o objeto pretendido com a demanda não seja 

mensurável, conforme preceitua o art. 319, V do CPC.Deste modo, nos 

termos dos artigos 321 e 292, inciso II do CPC, DETERMINO que o 

Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, atribua valor correto à causa, 

por se tratar de requisito essencial a petição inicial, conforme preceitua o 

art. 319, V do NCPC, o que não foi observado nestes autos, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 34292 Nr: 316-62.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUAREZ PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

01622926196, Rg: 1682291-9, Filiação: Raimundo Barbosa de Sousa e 

Valdeci Pereira de Sousa, data de nascimento: 05/12/1985, brasileiro(a), 

natural de Canabrava do Norte-MT, solteiro(a), tratorista, Telefone (66) 

8416-1741. 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.

Despacho: Autos cód. nº 34292Vistos.RECEBO a denúncia em todos os 

seus termos, dando o acusado Juarez Pereira de Souza, como incurso no 

artigo nela mencionado, vez que a mesma preenche todos os requisitos do 

art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 43, 

CPP. Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.Nos termos do art. 396-A do 

CPP determino a citação do acusado para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, constando que o mesmo poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação. Apresentada a 

defesa, sendo necessário, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo apresentação de 

defesa, desde já, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) para oferecê-la em 

até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos. Desde já, designo 

audiência para o oferecimento de suspensão condicional do processo 

para o denunciado dia 10/032016 às 09:00 horas (horário oficial de 

Cuiabá).Defiro os pedidos do parquet constantes na cota de fl. 52 (item 

2).Cumpra-se o contido no provimento n° 19/2012- CGJ.Expeça-se o 

necessário. Cientifique-se o Ministério Público.Às providências.São Félix 

do Araguaia - MT, 11 de dezembro de 2015.Ivan Lúcio AmaranteJuiz 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, Magali Maria Spada 

Furlan, digitei.

São Félix do Araguaia, 16 de novembro de 2017

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38534 Nr: 2306-54.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Bezerra 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): DANILO BEZERRA DA SILVA, Cpf: 

03533838137, Rg: 15939693, Filiação: Maria Salome Bezerra da Silva, data 

de nascimento: 26/09/1985, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

casado(a), vendedro, Telefone (66) 8414-9700. 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: Incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, 

aplicando-se-lhe as disposições da Lei n. 11.340/06 (violência 

doméstica)..

Despacho: Vistos, etc.Considerando que o denunciado Danilo Bezerra da 

Silva se encontra em local incerto e não sabido, cite-o por edital, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 361 do CPP, devendo constar no edital que, na resposta, 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se e requerendo 

sua intimação, quando necessário.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, Magali Maria Spada 

Furlan, digitei.

São Félix do Araguaia, 19 de setembro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Porto Esperidião

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-20.2010.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS (ADVOGADO(A))

ANTONIO FARIA DE AZAMBUJA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MATEUS DIAS (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 
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8010108-20.2010.8.11.0098. REQUERENTE: ANTONIO FARIA DE 

AZAMBUJA REQUERIDO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Vistos. 

Considerando que a pesquisa realizada restou frutífera quanto a valores 

em conta e/ou aplicações financeiras de titularidade da Parte Requerida 

(doc. Anexo), sendo localizado e efetuado o bloqueio dos valores 

conforme decisão anterior, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem 

no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do que entenderem de direito. Após, 

não sendo alegado nenhum erro/excesso, conclusos imediatamente para 

transferência da quantia para a conta única. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com urgência. Porto Esperidião-MT, 05 de 

setembro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32712 Nr: 21-59.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos (META 2 CNJ).

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 8730 Nr: 743-45.2004.811.0080

 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: SEBASTIÃO BERNARDES FILHO, MARIA ELY 

FREGONESI BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RONCADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:1.938-A, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, Alexandre Merighi - OAB:8180/MT, 

ANDERSON LOPES ALVES - OAB:8953, Bassim Chakur Filho - 

OAB:106309, Fabiana Hernandes Merighi - OAB:9139/MT, Karina 

Bozola Grou - OAB:164.466/SP, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes para que se manifestem acerca dos honorários periciais 

informados pelo Ilustre Perito, bem como para que comprovem o 

pagamento de 60% (sessenta por cento) dos valres informados, no caso 

de concordância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 34941 Nr: 77-58.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Luiz Mazzuti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o Denunciado, via DJE, na Pessoa de seu advogado, para que se 

manifeste acerca do parecer ministerial de ref. 78.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 31411 Nr: 197-72.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVALDO SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Conrado Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Moreira de Melo - 

OAB:30568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 Diante do exposto, e por mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o 

pedido, para o fim de condenar o réu a pagar ao autor o importe de R$ 

8.599,52 (oito mil quinhentos e noventa e nove reais e cinqüenta e dois 

centavos), atualizados e acrescidos de juros legais a contar da citação, 

extinguindo o presente processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.Outrossim, por se tratar de 

ações conexas (autos em apenso-31411), envolvendo as mesmas partes 

e a mesma causa de pedir, julgo IMPROCEDENTE a lide secundária, 

extinguindo o feito nos termos do art. 269, inciso I, do CPCCondeno o 

requerido ao pagamentos das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% sobre o valor da condenação.Translade-se cópia desta decisão 

para os autos em apenso. P.R.I.C"

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53016 Nr: 186-70.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esly Borges Massena Junior, LUISLEN DOS 

SANTOS RODRIGUES, Vergílio Nunes, DAVID SOUZA ANDRADES, 

Fernando de Freitas Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190/0 MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A, 

Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 Nos termos do Provimento nº. 52/2007 - CGJ, impulsiono o presente feito 

para intimar os patronos dos réus para apresentarem as respecitivas 

ALEGAÇÕES FINAIS/MEMORIAIS no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 15265 Nr: 1587-90.2007.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Antonio Padilha da Silveira, ADRIANO 

PADILHA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Manoel Lozano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E 

RODRIGUES - OAB:8027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Pereira Guedes - 

OAB:69831/SP, RENATA LOZANO - OAB:312786

 ATO ORDINATÓRIO – IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Processo nº. 15265

 Nos termos do Provimento nº. 56/2007 – CGJ - MT, impulsiono o presente 

feito para INTIMAR os patronos das partes da designação de audiência de 

conciliação para o dia 17/10/2018, às 13h00m (MT).

 O não comparecimento injustificado do autor/réu à audiência designada é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, aplicando-se multa de 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, nos termos do art. 334, § 8º, do Novo CPC.

 Ribeirão Cascalheira, 19 de setembro de 2018.

Felipe Rabaioli Ramos

Gestor Judiciário em Substituição Legal

Matrícula 32.524

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43025 Nr: 366-07.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Nogueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a defesa para manifestar sobre o cálculo de pena de 

Ref: 30, anexado nesta data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40245 Nr: 916-36.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Rio Branco/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Milanézi, Neilson Custódio de Farias, 

Neuza Maria de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação as 

contestações, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, cuja contagem terá início 

a partir da intimação pessoal, por carga, remessa ou meio eletrônico, 

conforme dispõe o artigo 183, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32941 Nr: 1387-57.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Amaro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 DETERMINO a intimação da defesa para se manifestar quanto ao 

interesse da oitiva da testemunha, tendo em vista que se trata de 

testemunha comum.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54690 Nr: 2836-74.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerry Adriano Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

14/11/2018 às 13:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52860 Nr: 1628-55.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rozana Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Lomba Gonzalez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHANNES MIRANDA MEIRA - 

OAB:23309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

14/11/2018 às 12:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54867 Nr: 2942-36.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D P Pessoa Comercio EIRELI, Sebastião 

Bartolomeu Pessoa, Selma de Fátima Pereira Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30917 Nr: 770-34.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Pinto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o patrono do reeducando para manifestar-se no prazo 

legal, acerca do cálculo de folhas 168.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32696 Nr: 1155-45.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedeon Salazar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, FLAVIO ALMEIDA GONÇALVES - OAB:13355

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o patrono do réu para apresentar memoriais finais, no 

prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14496 Nr: 1159-53.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Santana Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca do desarquivamento dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54754 Nr: 2883-48.2018.811.0052

 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: Ailton Rodrigues da Silva, Andreza Resquim de Souza, 

Antonio Rodrigues de Lima, Creusa Rodrigues Gomes Jovano, Antonio 

Gilmar Paixão, Antonio Silvério Gomes, Damião Venâncio Moreira, Manoel 

de Oliveira, José Joel da Silva, Pedro dos Santos, Laurita Maria de Jesus 

Cardoso, Doval de Carvalho Paixão, Inácio Almeida Porangaba, José 

Venâncio Moreira Filho, Sebastião Rodrigues de Souza, Valdemir Merlin 

Jovano, Ademir Merlin Jovano, Sidinei da Silva Camilo, Valdinei da Costa 

Moreira, Suely Gonçalves Costa, Sidimar Camilo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Huga Lara Castrillon, Liane Lara Castrillon 

Dionello, Rosilane Lara Castrillon, Saulo Tadeu Castrillon, Selma Lara 

Castrillon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Paula Ferreira - 

OAB:MT - 13776, Douglas Diego de Paula Ferreira - OAB:MT - 21997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 54754)

Vistos etc.,

RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os requisitos 

essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não vislumbrar, 

por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332 e ss, 

CPC).

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo 

revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas condições 

expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

CITE-SE conforme requerido, proprietários e cônjuges, se casados forem, 

devendo constar no mandado que o prazo para responder aos termos da 

presente ação é de 15 (quinze) dias e que, não contestada em tal prazo, 

se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial.

 CITEM-SE os confinantes do imóvel usucapiendo e seus cônjuges, se 

casados forem e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os réus 

incertos e desconhecidos, bem como terceiros interessados, na forma do 

artigo 246, §3º e 257, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

 INTIMEM-SE, via postal, com aviso de recebimento, os representantes da 

Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, encaminhando-se a cada 

um dos referidos entes cópias da inicial e dos documentos que a instruiu.

CIÊNCIA ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, inciso III, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54867 Nr: 2942-36.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D P Pessoa Comercio EIRELI, Sebastião 

Bartolomeu Pessoa, Selma de Fátima Pereira Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 54867)

Vistos etc.,

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado (829, § 1° CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente (829, § 2º CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 02 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (830, §1° CPC).

Se o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54063 Nr: 2429-68.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Franco Silva - OAB:MT - 

22314-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 54063)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53728 Nr: 2224-39.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Mário Anacleto Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva - 

OAB:MT - 24344-O, Janaína Franco Silva - OAB:MT - 22314-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 53728)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53730 Nr: 2226-09.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva - 

OAB:MT - 24344-O, Janaína Franco Silva - OAB:MT - 22314-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 53730)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51885 Nr: 1104-58.2018.811.0052

 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: AM, KdSM, KdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdVùdCdRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 51885

Vistos etc.,

Diante da manifestação do Ministério Público (ref.10), INTIME-SE a parte 

autora para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, comprovar a união estável 

que teve com a Sra. Mariley da Silva, sob pena de extinção.

Após, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público para se manifestar, e em 

seguida, façam-me conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50051 Nr: 294-83.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gomes de Oliveira, Espólio de Sinval Alves de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 50051)

Vistos em correição

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. INDEFIRO os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

99, § 2° do CPC, tendo vista que a parte autora não juntos a declaração de 

hipossuficiência.

3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52886 Nr: 1646-76.2018.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo Tebaldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalva Xavier de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MT - 11473/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para especificar as provas que pretendem 

produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55167 Nr: 3116-45.2018.811.0052

 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: GB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 55167

Vistos etc.,

RECEBO a inicial em todos os seus termos, pois preenchidos os requisitos 

dispostos nos artigo 319 e 320.

 DEFIRO as benesses da justiça gratuita, podendo revoga-las a qualquer 

momento acaso inverídicas as alegações de hipossuficiência.

Processo em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC, art. 189, II).

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO (art. 695, do CPC), 

a qual será realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte 

requerida com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do 

art. 334 e §§, CPC.

CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa;

 b) devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

No mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, 

conforme dispõe o artigo 695, § 1° do CPC;

O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar 

a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado.

DÊ-SE VISTA ao Ministério Público.

Após, de tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13780 Nr: 442-41.2011.811.0052

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->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: João Galdino de Oliveira, Milton Galdino de Oliveira, 

Rubens Galdino de Oliveira, Neli Maria de Oliveira da Hora, Seuli Maria de 

Oliveira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Izabel Maria de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CÉSAR LUIZ 

BRANICIO DA SILVA, para devolução dos autos nº 442-41.2011.811.0052, 

Protocolo 13780, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14203 Nr: 865-98.2011.811.0052

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Galdino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Galdino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CÉSAR LUIZ 

BRANICIO DA SILVA, para devolução dos autos nº 865-98.2011.811.0052, 

Protocolo 14203, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-56.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

EDMILSON SEBASTIAO NUNES (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 RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000187-56.2017.8.11.0052; Valor causa: 

$15,000.00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EDMILSON SEBASTIAO NUNES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar no processo acima indicado, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos 

autos. Despacho/Decisão: Sentença anexa. RIO BRANCO, 20 de setembro 

de 2018. Atenciosamente, MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000038-60.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (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 RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000038-60.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: LUCINEIA GOMES DOS SANTOS 

Parte Requerida: OI S/A Senhor(a): LUCINEIA GOMES DOS SANTOS. 

Procedo REITERAÇÃO da INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

certidão juntada ao Id. 15038978, cuja copia segue anexa, no processo 

acima indicado, sob pena de arquivamento dos autos. RIO BRANCO/MT, 20 

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: 1000059-02.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

MICHELE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000059-02.2018.8.11.0052; Valor causa: 

$15,000.00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Requerente: MICHELE 

CRISTINA DA SILVA ALMEIDA Parte Requerido: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Senhor(a): ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO 

CORBELINO Procedo a REITERAÇÃO da INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar cálculo atualizado para execução da sentença no processo 

acima indicado, sob pena de arquivamento dos autos. Despacho/Decisão: 

sentença anexa RIO BRANCO/MT, 20 de setembro de 2018 

Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 
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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: 8010211-58.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALVES DE SOUZA 01627302174 (REQUERENTE)

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MENDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010211-58.2016.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: CRISTIANE ALVES DE SOUZA 

01627302174 Parte Requerida: DEBORA MENDES DOS SANTOS 

Senhor(a): Ilma. Dra. ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO. Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de Advogada da 

REQUERENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder a retirada da 

certidão de crédito expedida em favor da requerente, no processo acima 

indicado. RIO BRANCO/MT, 20 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: 1000058-17.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ARAGAO PRIMCKA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO INTIMAÇÃO (CIÊNCIA) Dados do 

processo: Processo: 1000058-17.2018.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: OSMAR ARAGAO PRIMCKA Parte 

Requerida: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para, CIÊNCIA da certidão expedição do Alvará 

n.434735-8/2018, juntado ao Id. 15460594, cuja copia segue anexa, no 

processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 20 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: 1000040-93.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

MAURICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

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 RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000040-93.2018.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: MAURICIO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA Parte Requerida: TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): 

MAURICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para, CIÊNCIA da expedição do Alvará n.434728-5/2018, juntado 

ao Id. 15460969, cuja copia segue anexa, no processo acima indicado. 

RIO BRANCO/MT, 20 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: 1000055-62.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000055-62.2018.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: MARIA JOSE CONCEICAO DA 

SILVA Parte Requerida: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, para, CIÊNCIA da expedição do Alvará 

n.431146-9/2018, juntado ao Id. 15460206, cuja copia segue anexa, no 

processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 20 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: 1000042-63.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

ELIAS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000042-63.2018.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: ELIAS PEREIRA DE OLIVEIRA Parte 

Requerida: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para, CIÊNCIA da expedição do Alvará n.434725-0/2018, juntado 

ao Id. 15461724, cuja copia segue anexa, no processo acima indicado. 

RIO BRANCO/MT, 20 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: 8010187-06.2011.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE MATOS ANDRADE (REQUERENTE)

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010187-06.2011.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: MARCIO DE MATOS ANDRADE 

Parte Requerida: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para, CIÊNCIA 

da expedição do Alvará n.433671-2/2018, juntado ao Id. 15462134, cuja 

copia segue anexa, no processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 20 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: 8010072-43.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:
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ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

RONALDO FERRARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON DA SILVA PERES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RIO BRANCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010072-43.2015.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: RONALDO FERRARI Parte 

Requerida: MUNICIPIO DE RIO BRANCO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para, CIÊNCIA da expedição do Alvará n.434695-5/2018, juntado 

ao Id. 15463041, cuja copia segue anexa, no processo acima indicado. 

RIO BRANCO/MT, 20 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: 1000041-78.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (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 RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000041-78.2018.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: MARIA TEREZINHA DA SILVA 

FREITAS Parte Requerida: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para, CIÊNCIA da expedição do Alvará 

n.434731-5/2018, juntado ao Id. 15463392, cuja copia segue anexa, no 

processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 20 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: 8010121-50.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (REQUERIDO)

RONALDO CALDEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010121-50.2016.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS 

Parte Requerida: REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para, CIÊNCIA da expedição do 

Alvará n.433730-1/2018, juntado ao Id. 15463995, cuja copia segue 

anexa, no processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 20 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000181-15.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

THAIS CARLOS ALENCAR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000181-15.2018.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: THAIS CARLOS ALENCAR DA 

SILVA Parte Requerida: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para, CIÊNCIA da expedição do Alvará 

n.434702-1/2018, juntado ao Id. 15465198, cuja copia segue anexa, no 

processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 20 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: 1000052-10.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RITO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000052-10.2018.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: RITO MARTINS DOS SANTOS Parte 

Requerida: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para, CIÊNCIA da expedição do Alvará n. 434716-1/2018, 

juntado ao Id. 15465643, cuja copia segue anexa, no processo acima 

indicado. RIO BRANCO/MT, 20 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

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27296 Nr: 357-18.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porcidoneo de Oliveira Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do pleito de fl.58, DETERMINO a remessa dos autos à Fazenda 

Nacional no Estado de Mato Grosso para que tenha integral acesso aos 

autos, devendo se manifestar, no prazo impreterível de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27991 Nr: 877-75.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zacarias Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Marcia 
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Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade, interposto por ZACARIAS 

FERREIRA DA SILVA, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, já devidamente qualificados.

Inicialmente, extrai-se dos autos que na data de 17 de julho de 2012 foi 

proferida sentença de mérito, na qual a autarquia federal foi condenada ao 

pagamento do beneficio previdenciário ora pleiteado (fls.69/72).

Mais adiante, ao julgar apelação interposta pela requerida, o Tribunal 

manteve a sentença de piso, sem proferir qualquer reforma (acórdão - 

fls.109/116).

Irresignada, a autarquia federal, interpôs RE e REsp em face do acórdão 

supramencionado, ocasião em que foi determinado, em sede de 

repercussão geral, a baixa dos autos para fins de apresentação de 

requerimento administrativo pelo autor.

Pois bem. No presente caso, verifico que a tutela jurisdicional pleiteada já 

fora prestada por este Juízo, isto porque a sentença a quo fora mantida 

pelo Tribunal. Não obstante, o requerimento administrativo já foi 

apresentado pelo autor que, inclusive, já teve seu benefício implantado.

Assim, considerando não haver mais o que deliberar nos presentes autos, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeriam o 

que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72303 Nr: 990-19.2017.811.0032

 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: SCDS, LMDSG, ASGB, RMSG, CCMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reitere-se o ofício outrora expedido ao Banco Bradesco, requisitando 

informações acerca dos valores deixados pelo "de cujus".

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 18104 Nr: 853-23.2006.811.0032

 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: Anaide Quirina Conrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 

7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Velloso Cruz - 

Procuradora Federal - OAB:Mat. 1552965

 Vistos.

Inicialmente, diante da ausência da parte requerida, decreto-lhe sua 

revelia, contudo, sem aplicar seus efeitos, sendo desnecessária a 

intimação da autarquia para futuro atos processuais, à exceção da 

sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65086 Nr: 515-97.2016.811.0032

 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: Igor Rodrugues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de Pedido de Alvará Judicial formulado por IGOR RODRIGUES DA 

SILVA a fim de ver levantados os valores deixados pelo falecimento de 

ERNESTO CLEMENTINO DA SILVA.

Nota-se dos autos que compareceu ao feito a senhora JEISIANE ARRUDA 

LARA, Inventariante do “de cujus”, nomeada nos autos de Inventário 

tombado sob o n.º 52786, insurgindo-se quanto ao levantamento dos 

valores pela parte requerente.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O procedimento atinente à expedição de alvará judicial a fim de permitir o 

levantamento de valores deixados pelo de cujus tem natureza de 

jurisdição voluntária. Disso dessume-se que, havendo litígio acerca do 

bem reclamado, torna-se inadequada a via eleita. No ponto, há de se 

rememorar que uma das condições da ação, hoje denominadas apenas de 

pressupostos processuais, é o interesse-adequação.

Ademais, se há ação de inventário instaurada, deve nela ser reclamada a 

expedição de alvará para levantamento de eventuais valores deixados 

pelo de cujus, uma vez que é no juízo universal do inventário que se 

apurará todos os créditos e débitos deixados pelo morto, bem assim a sua 

adequada partilha entre os sucessores existentes.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, o que faço com arrimo no art.485, IV do Código 

de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas remanescentes, acaso existentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84717 Nr: 3263-34.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 4 IRMÃOS AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA, 

RODRIGO AUGUSTO GIANOTO, JAIRO MORAES GIANOTTO E S MULHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Caso não haja pagamento no prazo legal, voltem-me os autos conclusos 
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para demais deliberações.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67219 Nr: 1353-40.2016.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiely Correa da Sila , IVdSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Martins Henckel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Silo da Conceição Filho 

- OAB:18061 - OAB/MT

 Vistos.

DESIGNE-SE audiência de conciliação.

Frustrada a conciliação, iniciar-se-á o prazo para oferecimento da 

contestação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65302 Nr: 599-98.2016.811.0032

 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: EMERSON DULCINEI DA SILVA, ADILSON SANTOS DA 

SILVA, MARLENE MARQUES DA SILVA, DIRLENES MARQUES DA SILVA 

FILHO, PEDRO MARQUES DA SILVA FILHO, Gilberto Alexandre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RONDON 

SILVA - OAB:19519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para cumprir o disposto na decisão de ref. 

11, uma vez que os documentos acostados à ref. 15 referem-se à 

procurações públicas e não instrumentos de cessão de crédito decorrente 

da sucessão.

Ultrapassado o prazo supra sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84747 Nr: 3278-03.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE PADUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida no montante de R$ 267.158,25 (duzentos 

e sessenta e sete mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e cinco 

centavos), acrescida de custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) sobre o valor 

da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Caso não haja pagamento no prazo legal, voltem-me os autos conclusos 

para demais deliberações.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84779 Nr: 3297-09.2018.811.0032

 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): Maria do Carmo Fedato - ME, MARIO CEZAR 

ANTONIACOMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, em 

desfavor de MARIA DO CARMO FEDATO ME e MARIO CEZAR 

ANTONIACOMI, todos já qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil, estando, 

ainda, em conformidade com a determinação posta no art. 700 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação e de pagamento do montante de R$ 

550.873,08 (quinhentos e cinquenta mil oitocentos e setenta e três reais e 

oito centavos), concedendo ao requerido o prazo de 15 (quinze) dias, 

para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco 

por cento do valor atribuído à causa, nos termos do art.701 do CPC, 

anotando-se nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas processuais (CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo.

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste /MT, 19 de setembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65301 Nr: 598-16.2016.811.0032

 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: JOSEFINA TOLEDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RONDON 

SILVA - OAB:19519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do largo lapso temporal desde o requerimento de dilação de prazo, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos os documentos a que faz alusão a decisão anterior 

(ref. 11).

Decorrido o mencionado prazo sem manifestação, o processo será extinto 
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por abandono.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84749 Nr: 3280-70.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARRI HERTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Caso não haja pagamento no prazo legal, voltem-me os autos conclusos 

para demais deliberações.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62094 Nr: 1432-53.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGdS, MGS, KSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Processo n.º 1432-53.2015.811.0032

Código n.º 62094

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Cuida-se de Execução de Alimentos manejada por MICHELY GUIA 

SANTANA e KENNY SAMARA SANTANA, representados por sua genitora 

AUREDIRCE GUIA DE SANTANA, em desfavor de ALVINEI ROSE 

SANTANA, todos já devidamente qualificados nos autos.

Recebida a inicial e citado o executado, o mesmo apresentou contestação 

por negativa geral.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que fora nomeado defensor dativo para o patrocínio 

dos interesses do executado. Entretanto, sem qualquer justificativa 

plausível, o ilustre patrono nomeado, mesmo dispondo de meios para 

entrevistar o executado e conhecer suas razões, limitou-se a apresentar 

defesa por negativa geral, demonstrando, assim, indiferença quanto a 

eventuais circunstâncias defensivas existentes. A um só tempo, somado 

ao fato de não expor qualquer fundamento de fato ou de direito que 

amparasse o executado, apresentou peça processual equivocada, uma 

vez que tratando-se de cumprimento de sentença, restaria a 

apresentação de impugnação, não de contestação.

Por tais razões, e acreditando na capacidade intelectual do advogado em 

questão, cuja militância neste juízo sempre foi pautada no profissionalismo, 

e a fim de evitar desprestígio aos princípios isonomia processual, da 

paridade de armas e da razoabilidade, DETERMINO a sua intimação, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente a peça processual 

adequada, expondo as razões de fato e de direito que fundam a 

pretensão defensiva.

Com a juntada aos autos da defesa, oportunize-se a manifestação da 

parte exequente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50140 Nr: 2079-87.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a(s) parte(s) executada(s) encontra(m)-se em lugar 

incerto e não sabido, conforme se depreende dos autos, a(s) parte(s) 

exequente(s) requer a expedição de citação editalícia, com o fito de dar 

regular prosseguimento ao processo.

Pois bem. Estando presente a hipótese do art. 256, II, do Código de 

Processo Civil, determino a citação por edital em nome da(s) parte(s) 

executada(s), com prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 8º, IV, da 

Lei nº 6.830/1980.

Decorrido o prazo de citação sem o comparecimento espontâneo da parte 

requerida nos autos, desde já NOMEIO a Defensoria Pública Estadual para 

atuar na função de curadora especial, devendo os autos serem 

encaminhados ao mencionado órgão para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84748 Nr: 3279-85.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.
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Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Caso não haja pagamento no prazo legal, voltem-me os autos conclusos 

para demais deliberações.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84350 Nr: 3072-86.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVALDO SOARES DE OLIVEIRA, Geraldo Dias 

Santos, JOAO DARCI DE LIMA, ROBSON SANTOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rosario Oeste-MT. Rep. 

Pelo Sr. Prefeito Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO OULICES DE 

OLIVEIRA - OAB:12561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do pleito para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, 

e considerando o montante pleiteado a título de crédito supostamente 

devido, determino que os autores emendem a peça inaugural, no prazo de 

15 (quinze) dias, instruindo-a com provas aptas a confirmarem as 

alegações de hipossuficiência financeira dos mesmos, nos termos do art. 

321, do CPC.

 Por oportuno, no mesmo prazo, determino que os autores esclareçam os 

fatos ora narrados, vez que a demanda fora proposta em face da 

Fazenda Pública Municipal, contudo, consta da peça inaugural que os 

serviços ora prestados ocorreram “a pedido do vereador...”, sem haver 

menção do mesmo no polo passivo da respectiva demanda, o que 

evidencia ausência de correlação entre a causa de pedir e o sujeito 

passivo.

O descumprimento da referida medida implicará no indeferimento da peça 

inicial.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61496 Nr: 1188-27.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 

7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e considerando que as matérias aqui invocadas e 

analisadas retratam matéria de ordem pública, inclusive, quanto à 

utilização indevida de índices de correção monetária, HOMOLOGO por 

sentença as planilhas de cálculos apresentadas pela parte executada 

(ref.13), para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do 

art. 925, do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo de execução, 

com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isto, proceda o Sr. Gestor 

com às providências necessárias à imediata expedição de 

precatório/ofício requisitório (Requisição de Pequeno Valor), ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato-Grosso.Liquidado, expeça-se, de plano, o 

respectivo Alvará para levantamento dos valores.Após, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.Rosário Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27447 Nr: 1886-09.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pio Ferreira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Marcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de concessão de benefício previdenciário 

formulado, forte nos fundamentos de fato e de direito constantes da 

decisão.Condeno a parte Requerente em custas e honorários 

advocatícios, estes últimos que arbitro em 10% (dez por cento) da 

pretensão econômica da causa, ressalvado o previsto no art. 98, § 3º do 

CPC.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84715 Nr: 3261-64.2018.811.0032

 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: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SANTOS LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Monitória proposta por ECOPLAN – MINERAÇÃO 

LTDA, em desfavor de GUILHERME SANTOS LESSA, já qualificado nos 

autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil, estando, 

ainda, em conformidade com a determinação posta no art. 700 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação e de pagamento do montante de R$ 

212.323,17 (duzentos e doze mil trezentos e vinte e três reais e 

dezessete centavos), concedendo ao requerido o prazo de 15 (quinze) 

dias, para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 

cinco por cento do valor atribuído à causa, nos termos do art.701 do CPC, 

anotando-se nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas processuais (CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo.

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste /MT, 19 de setembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56841 Nr: 1299-45.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jose Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:OAB/MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1299-45.2014.811.0032

 Código n.º 56841

Vara Única

Vistos.

À vista do requerimento para expedição de RPV/precatório para 

levantamento de valores a título de atrasados, honorários advocatícios e 

verba sucumbencial (ref.28), verifico que nada obsta a expedição de 
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alvarás autônomos em que sejam beneficiários a parte e seu causídico, 

notadamente quando há juntada aos autos do respectivo contrato de 

prestação de serviços advocatícios.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido da parte autora no sentido de determinar 

a expedição de Requisição de Pequeno Valor-RPV e/ou Precatório, a 

depender do valor, pelo sistema informatizado (e-PrecWeb), nos moldes 

da Resolução PRESI 32 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e Lei n° 

13.463/2017 (art.3°).

 Em seguida, após liquidação, expeça-se ALVARÁ para levantamento do 

valor depositado, certificando nos autos. Ressalto que a expedição de 

alvarás autônomos em favor da parte autora e seu causídico, deverá 

observar a proporção estipulada em contrato advocatício anexo.

Após, remetam-se ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58976 Nr: 211-35.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edith Rosa de Oliveira França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a planilha de cálculo de 

Ref.15, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do art. 

925 do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do CPC.Com isto, proceda o Sr. Gestor com as 

providências necessárias para que seja expedido o respectivo 

RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes do art. 100, da 

Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se Alvará.Intimem-se as partes.Após, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias.Às providências.Cumpridas, 

arquive-se.Rosário Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27989 Nr: 875-08.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Balbina Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, diante da ausência da parte requerida, decreto-lhe sua 

revelia, contudo, sem aplicar seus efeitos, sendo desnecessária a 

intimação da autarquia para futuro atos processuais, à exceção da 

sentença.

Defiro a juntada do substabelecimento. Proceda-se as anotações de praxe 

no sistema e capa dos autos.

Dispenso o depoimento da requerente eis que foi realizado conforme 

termo de audiência acostado aos autos em fl. 64.

Declaro encerrada a instrução processual.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83106 Nr: 2442-30.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Primo Ronsani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56657 Nr: 1202-45.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adriano Ferreira de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Dessa forma, DETERMINO a remessa dos autos ao setor de 

distribuição para fins de digitalização dos autos da ação ordinária de n° 

1764-69.2005.811.0032 (Código 16611), devendo tramitar em apenso a 

presente execução (Código 56657). Depois de digitalizados os autos, 

Intime-se o INSS para, querendo, opor embargos, no prazo legal de 30 

(trinta) dias.Intimem-se as partes, cientificando-lhes que o processo em 

epígrafe passou a tramitar nesta comarca pela via digital (eletrônico), 

constando na intimação que as partes devem se manifestar, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manterem 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais.Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61471 Nr: 1174-43.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipa Bastos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:OAB/MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Dessa forma, DETERMINO a remessa dos autos ao setor de 

distribuição para fins de digitalização dos autos da ação ordinária de n° 

955-11.2007.811.0032 (Código 20110), devendo tramitar em apenso a 

presente execução (Código 61471). Depois de digitalizados os autos, 

Intime-se o INSS para, querendo, opor embargos, no prazo legal de 30 

(trinta) dias.Intimem-se as partes, cientificando-lhes que o processo em 

epígrafe passou a tramitar nesta comarca pela via digital (eletrônico), 

constando na intimação que as partes devem se manifestar, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manterem 
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pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58848 Nr: 147-25.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Zenaide da Silva e Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por MARIA ZENAIDE DA 

SILVA E SOUZA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

– INSS, já devidamente qualificado nos autos.

 Recebida a inicial em ref.3.

À vista da manifestação de ref.ref.13, a autarquia federal se insurge 

quanto a viabilidade de defesa face à ausência de documentos oriundos 

da ação de conhecimento.

 Pois bem. Em síntese, verifica-se que o processo de conhecimento 

tramitou em sua forma física, ao passo que a referida execução já tramita 

por este Juízo sob a forma eletrônica. Contudo, de acordo com o que 

preceitua a CNGC/2018 em seu art.223 e seguintes, os processos físicos 

deverão tramitar de forma digitalizada, vejamos:

“Art. 223. Quanto aos processos físicos que receberem incidentes, o 

magistrado deverá determinar a digitalização e intimação das partes, 

cientificando-lhes que o processo em epígrafe passou a tramitar nesta 

Corte de Justiça pela via digital (eletrônico).

Art. 224. As partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais, conforme previsão contida no art. 12, § 

5º, da Lei nº 11.419/2006”.

Dessa forma, DETERMINO a remessa dos autos ao setor de distribuição 

para fins de digitalização dos autos da ação ordinária de n° 

488-95.2008.811.0032 (Código 21231), devendo tramitar em apenso a 

presente execução (Código 58848).

 Depois de digitalizados os autos, Intime-se o INSS para, querendo, opor 

embargos, no prazo legal de 30 (trinta) dias.

Intimem-se as partes, cientificando-lhes que o processo em epígrafe 

passou a tramitar nesta comarca pela via digital (eletrônico), constando na 

intimação que as partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manterem pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60036 Nr: 627-03.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Osvaldo Leoncio Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Dessa forma, DETERMINO a remessa dos autos ao setor de 

distribuição para fins de digitalização dos autos da ação ordinária de n° 

916-72.2011.811.0032 (Código 28031), devendo tramitar em apenso à 

presente execução (Código 60036). Depois de digitalizados os autos, 

Intime-se o INSS para, querendo, opor embargos, no prazo legal de 30 

(trinta) dias.Intimem-se as partes, cientificando-lhes que o processo em 

epígrafe passou a tramitar nesta comarca pela via digital (eletrônico), 

constando na intimação que as partes devem se manifestar, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manterem 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60474 Nr: 799-42.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 [...] Dessa forma, DETERMINO a remessa dos autos ao setor de 

distribuição para fins de digitalização dos autos da ação ordinária de n° 

1008-26.2006.811.0032 (Código 18201), devendo tramitar em apenso à 

presente execução (Código 60474). Depois de digitalizados os autos, 

Intime-se o INSS para, querendo, opor embargos, no prazo legal de 30 

(trinta) dias.Intimem-se as partes, cientificando-lhes que o processo em 

epígrafe passou a tramitar nesta comarca pela via digital (eletrônico), 

constando na intimação que as partes devem se manifestar, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manterem 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62361 Nr: 1558-06.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Mauro Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Dessa forma, DETERMINO a remessa dos autos ao setor de distriuição 

para fins de digitalização dos autos da ação ordinária de n° 

1575-86.2008.811.0032 (Código 22329), devendo tramitar em apenso à 

presente execução (Código 62631). Depois de digitalizados os autos, 

Intime-se o INSS para, querendo, opor embargos, no prazo legal de 30 

(trinta) dias.Intimem-se as partes, cientificando-lhes que o processo em 

epígrafe passou a tramitar nesta comarca pela via digital (eletrônico), 

constando na intimação que as partes devem se manifestar, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manterem 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61046 Nr: 1010-78.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Joaquim Clemente Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Dessa forma, DETERMINO a remessa dos autos ao setor de 

distribuição para fins de digitalização dos autos da ação ordinária de n° 

1877-47.2010.811.0032 (Código 27437), devendo tramitar em apenso à 

presente execução (Código 61046). Depois de digitalizados os autos, 

Intime-se o INSS para, querendo, opor embargos, no prazo legal de 30 

(trinta) dias.Intimem-se as partes, cientificando-lhes que o processo em 

epígrafe passou a tramitar nesta comarca pela via digital (eletrônico), 

constando na intimação que as partes devem se manifestar, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manterem 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59662 Nr: 465-08.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte autora (fls.04/06), para que surta seus efeitos jurídicos e legais, 

nos termos do art. 925, do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo de 

execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Proceda o Sr. Gestor 

com as providências necessárias para que seja expedido ofício 

requisitório (Requisição de Pequeno Valor)/Precatório, conforme valor, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Liquidado o RPV, expeça-se, de 

plano, o respectivo alvará para levantamento dos valores, certificando nos 

autos.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Após, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias.Às providências.Rosário Oeste/MT, 19 de setembro 

de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60152 Nr: 664-30.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvencina Maria Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 [...].Dessa forma, DETERMINO a remessa dos autos ao setor de 

distribuição para fins de digitalização dos autos da ação ordinária de n° 

802-41.2008.811.0032 (Código 21564), devendo tramitar em apenso à 

presente execução (Código 60152). Depois de digitalizados os autos, 

Intime-se o INSS para, querendo, opor embargos, no prazo legal de 30 

(trinta) dias.Intimem-se as partes, cientificando-lhes que o processo em 

epígrafe passou a tramitar nesta comarca pela via digital (eletrônico), 

constando na intimação que as partes devem se manifestar, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manterem 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 19 de setembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70699 Nr: 180-44.2017.811.0032

 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: Querino Amâncio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, diante da ausência da parte requerida, decreto-lhe sua 

revelia, contudo, sem aplicar seus efeitos, sendo desnecessária a 

intimação da autarquia para futuro atos processuais, à exceção da 

sentença.

Homologo a desistência da testemunha.

Declaro encerrada a instrução processual.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52640 Nr: 798-28.2013.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Barbosa da Silva, Washigton 

Barbosa Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PASCHOAL 

ZANCHET - OAB:19505/O, Francisco Anis Faiad - OAB:OAB/MT 3.520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:OAB-MT 22080, Odair Aparecido Busiquia - OAB:OAB/MT 

11.564-A

 DESPACHO

Vistos.

À vista da interposição de recurso de apelação e considerando que 

mesmo sem ser devidamente intimada para contrarrazoar o recurso a 

parte recorrida compareceu espontaneamente ao processo e nada 

postulou, e ainda, considerando que com o advento do Novo Código de 

Processo Civil, não há mais que se falar em juízo de admissibilidade pelo 

juízo a quo, DETERMINO a remessa dos autos ao E. TJMT para 

processamento do recurso interposto, com fulcro no art. 1.010, § 3º do 

CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84617 Nr: 3218-30.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jolito Aureliano da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATOGROSSO (PGE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO ATO DE 

EXONERAÇÃO COM REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO ACUMULADO 

COM PEDIDO DE SALÁRIOS RETROATIVOS E DANOS MORAIS", intentado 

por JOLITO AURELIANO DA LUZ em desfavor de COMANDO GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos já devidamente qualificados.

Inicialmente, verifico que a petição inicial merece ser emendada, uma vez 

que o Comando Geral da Polícia Militar é órgão público e não possui 

personalidade jurídica ou mesmo judiciária para figurar no polo passivo da 

demanda. A legitimidade passiva, na hipótese, repousa sob o ente 

ESTADO DE MATO GROSSO, motivo pelo qual DETERMINO à parte autora 

que no prazo de 15 (quinze) dias promova a emenda da peça inaugural 

sanando o vício apontado, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Uma vez providenciada a emenda da petição inicial, CITE-SE a parte 

requerida para apresentação de contestação, salientando que, diante da 

natureza do direito vindicado, torna-se despicienda a realização de 

audiência de conciliação.

Desde logo INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela por estarem 

ausentes os requisitos legais exigidos. Isso porque, a probabilidade do 

direito vindicado resta infirmada pela latente possiblidade de prescrição, 

uma vez que a exoneração da parte autora data do ano de 2007. 

Outrossim, a o risco ao resultado útil do processo resta afastado pelo 

decurso do largo lapso temporal desde o ato que se busca ver anulado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81265 Nr: 1236-78.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481
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 Intimo o advogado do reu da seguinte decisão: Data Andamento Tipo do 

Andamento

14/08/2018 Decisão->Recebimento->Denúncia

Vistos.

ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, foi denunciado 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

como incurso nas penas do art. 121, §2°, II e IV e art. 121, caput, c/c art. 

14, II, todos do Código Penal, em concurso

material de crimes.

Denúncia foi recebida, e na mesma oportunidade determinada a citação do 

denunciado para responder a acusação, nos

termos do artigo 396-A, do CPP.

Resposta à acusação, através de Advogado Constituído, reservando-se 

ao direito de apresentar tese defensiva na

ocasião das alegações finais.

Posto isto, verifico não haver elementos aptos a ensejarem a absolvição 

sumária do denunciado, motivo pelo qual

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de outubro de 

2018, às 14h00min, devendo ser intimadas

as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e 

pela defesa da peça preliminar, bem como a

vítima e a ré para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório

da ré, tudo de acordo com a sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

No que cerne à certidão de ref. 28, tenho que, nos termos do art. 16 da Lei 

n.º 11.340/2006, uma vez recebida a

denúncia, torna-se inviável a renúncia à representação criminal.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura,

residem em outras comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84364 Nr: 3082-33.2018.811.0032

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3.562-B

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva, o que faço pelos fundamentos 

alhures declinados, além daqueles já delineados na decisão que a 

decretou, tudo com fundamento no art. 312 e ss. do Código de Processo 

Penal.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Ciência ao MPE.Às providências.Rosário Oeste/MT, 18 de setembro 

de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53827 Nr: 1918-09.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Martinha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, diante da ausência da parte requerida, decreto-lhe sua 

revelia, contudo, sem aplicar seus efeitos, sendo desnecessária a 

intimação da autarquia para futuro atos processuais, à exceção da 

sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51349 Nr: 1433-43.2012.811.0032

 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: Margarida Alzira de Figueiredo Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:OAB/MT 13.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, diante da ausência da parte requerida, decreto-lhe sua 

revelia, contudo, sem aplicar seus efeitos, sendo desnecessária a 

intimação da autarquia para futuro atos processuais, à exceção da 

sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Defiro a juntada dos documentos requeridos.

 Permaneçam os autos conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84726 Nr: 3264-19.2018.811.0032

 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: CAdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, estando presentes todos os requisitos necessários à 

concessão do pleito liminar, previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, 

DEFIRO A LIMINAR requerida pra fim de determinar a expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na peça inaugural. 

Advirta-se ao Oficial de Justiça da necessidade de apreensão dos 

documentos de porte obrigatório e de transferência do bem objeto de 

apreensão.Cite-se a parte Requerida para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida indicada, acrescida de custas 

processuais e honorários advocatícios, oportunidade na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus e/ou para apresentar contestação em 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia.Advirta-se que não havendo o 

pagamento integral do débito no prazo estipulado, consolidar-se-á a 

propriedade em favor da parte autora.Por sua vez, para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.Nomeio como 

depositário do bem a ser apreendido a parte autora na pessoa de um de 

seu(s) representante (s), conforme exposto na exordial.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61774 Nr: 1308-70.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evilázio Nunes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, diante da ausência da parte requerida, decreto-lhe sua 

revelia, contudo, sem aplicar seus efeitos, sendo desnecessária a 

intimação da autarquia para futuro atos processuais, à exceção da 

sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73462 Nr: 1650-13.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETH ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, diante da ausência da parte requerida, decreto-lhe sua 

revelia, contudo, sem aplicar seus efeitos, sendo desnecessária a 

intimação da autarquia para futuro atos processuais, à exceção da 

sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75955 Nr: 2940-63.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCRIDES COLMON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, diante da ausência da parte requerida, decreto-lhe sua 

revelia, contudo, sem aplicar seus efeitos, sendo desnecessária a 

intimação da autarquia para futuro atos processuais, à exceção da 

sentença.

Junte-se aos autos documento pendente de juntada conforme alerta no 

sistema APOLO.

Declaro encerrada a instrução processual.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79964 Nr: 484-09.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Zacarias Ojeda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional Seguridade Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Assim, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. Ressalto que as testemunhas que deporão em juízo deverão 

comparecer independentemente de intimação.Desde já, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 

15h10min.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às ProvidênciasRosário Oeste/MT, 19 de setembro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72440 Nr: 1054-29.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Cezar de Jesus Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária para a concessão de benefício de 

auxílio-doença, proposta por CARLOS CESAR DE JESUS DUARTE, em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a determinação contida 

em ref.23, datada de 19/10/2017, houve nomeação de perito médico para 

fins de realização de perícia médica junto a parte autora, contudo, a 

determinação retro não foi cumprida pela secretaria desta Vara.

 Posto isto, considerando as manifestações da parte autora no tocante ao 

prosseguimento do feito, determino que a secretaria desta vara cumpra, 

COM URGÊNCIA, a determinação retro e, na sequência, por seu gestor, 

apresente justificativa acerca do decurso do prazo sem cumprimento da 

determinação retro.

 Intime-se.

Cumpra-se com urgência a determinação retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82034 Nr: 1786-73.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene dos Santos Pombo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Dessa forma, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. Ressalto que as testemunhas que deporão em juízo deverão 

comparecer independentemente de intimação.Desde já, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 

16h00min.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às ProvidênciasRosário Oeste/MT, 19 de setembro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68477 Nr: 2030-70.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: João de Deus Nunes, Odenete Maria Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucilene Joaquim Cosme Nunes, JUCIANE 

COSME NUNES , Juliana Cosme Nunes Domingos, JUSSARA COSME 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, no que cerne ao pedido de 

prestação alimentícia, devendo, contudo, o processo ter regular 

prosseguimento quanto ao pedido de condenação por danos morais.Ato 

contínuo, à vista do pedido de habilitação formulado nos autos, 

DETERMINO a citação pessoal das partes requeridas para fim do artigo 

690 do Código de Processo Civil.Intime-se.Cumpra-se.Às providências.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 18 de setembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63318 Nr: 1938-29.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Cazo Minzon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 “Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, adotando os cálculos 

apresentados na exordial às fls. 01/06pdf e, CONDENAR o executado 

INSS ao pagamento da multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) à 

parte autora”.Leia-se:“Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para CONDENAR o executado INSS ao pagamento da multa diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) à parte autora”.As demais disposições da 

sentença permanecem incólumes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as  cau te las  de  es t i lo . In t imem-se  as  pa r tes .Às 

providências.Cumpridas, arquive-se.Rosário Oeste/MT, 19 de setembro 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63028 Nr: 1813-61.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Vistos.

À vista do petitório de ref.37, DEFIRO os pedidos nele contido, nos 

seguintes termos:

1. Proceda o Sr. Gestor com o encaminhamento dos autos ao setor de 

cálculo para fins de atualização do débito;

2.Determino a penhora online, via BACENJUD, do montante solicitado e, 

nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. 

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para 

a Conta Única do Poder Judiciário;

3.Que o Sr. Gestor proceda com buscas pelo sistema RENAJUD, com a 

finalidade de averiguar a existência de veículos automotores em nome da 

parte executada, e, em caso positivo, DETERMINO o bloqueio imediato, 

devendo ser, de logo, expedido mandado de penhora do(s) veículo(s) 

para garantir o pagamento da dívida, objeto da presente ação, bem como a 

intimação do executado para querendo, opor embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias;

Intime-se.

Cumpra-se conforme requerido, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85565 Nr: 619-55.2018.811.0053

 AÇÃO: Consulta->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURAO - OAB:13258

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

dúvida suscitada pelo Senhor Oficial, reconhecendo como devida a 

exigência de certificação pelo INCRA da área remanescente da matrícula 

n.º 3161 do CRI local.Sem custas, sem honorários (Lei n.º 6.015/73, art. 

207).Transitada em julgado, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro na 

forma do Provimento 42/08/CGJ.Intimem-se. Ciência ao MP.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86515 Nr: 1014-47.2018.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDA, ZDAC, DMDA, DVDN, MDCA, AVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diga a parte requerente a razão da inclusão de Maria de Campos Almeida 

dentre os sucessores, tendo em conta que, em seu documento de 

identificação, não consta como filha do falecido.

Demais disso, traga o comprovante dos bens e respectivos valores em 

nome do falecido.

Prazo de 10 (dez) dias, pen ade extinção sem resolução de mérito.

A renúncia à herança poderá constar de termo nos autos, mediante 

assinatura dos renunciantes (CC, art. 1806).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77805 Nr: 1437-75.2016.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTÔNIO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANNA CINTRA BARBOZA, JULIANNA C. 

BARBOZA COMERCIO E SERVICOS AERONAUTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO ARANTES - OAB:211748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:13.460-B

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Carlos Antônio Marques em face Julianna Cintra 

Barbosa e Julianna C. Barboza Comércio e Serviços Aeronáuticos, para 

declarar constituído o título executivo em favor do requerente no importe 

de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), que deverá ser acrescido 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, além de correção 

monetária, os quais incidirão desde a data em que os cheques deveriam 

ter sido pagos. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil.Condeno, ainda, a parte Requerida às 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85º, § 2º do 

CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79853 Nr: 345-28.2017.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO AMPARO GONÇALVES, WERISSON 

GONÇALVES DA SILVA, OSIAS GONÇALVES DA SILVA, LUIS CARLOS 

GONÇALVES DA SILVA, CLAUDIRENE GONÇALVES DA SILVA SABINO, 

LUCIENE GONÇALVES DA SILVA, OZIENE GONÇALVES DA SILVA 

PEREIRA, MARLENE GONÇALVES DA SILVA, ENI GONÇALVES DA SILVA 

CAMBUI, VALCI GONÇALVES DA SILVA, JOSÉ WILSON GONÇALVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de SEBASTIÃO GONÇALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Eduardo Schnell Nothen Junior - 

OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Incialmente DEFIRO a habilitação do herdeiro de ref. 27, procedam-se às 

alterações necessárias no sistema Apolo e no distribuidor.

Por conseguinte, INTIME-SE a inventariante, via Defensoria Pública, para 

acostar aos autos a anuência dos demais herdeiros quanto aos termos da 

inicial plano de partilha formulado à ref. 27, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação, haja vista que a 

representante do menor já manifestou sua anuência em ref. 31.

Em seguida, à conclusão.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84560 Nr: 185-66.2018.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DIRCE SHINAE MATSUURA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS YAMASHITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de 

autoria, RECEBO A QUEIXA-CRIME oferecida pelo querelante em desfavor 

da querelada

CITE-SE E INTIME-SE o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder por escrito à acusação nos termos do art. 396 e art. 396-A do 

Código de Processo Penal com redação da Lei nº 11.719/08.

Nos termos do Prov. nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, 

deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto a pretensão de 

constituir(em) Advogado(s) ou se deseja(m) que sua(s) defesa(s) seja(m) 

patrocinada(s) pela Defensoria Pública. Na última hipótese, abra-se 

imediata vista dos autos à Defensoria Pública.

Ante o recebimento da denúncia, procedam-se as anotações pertinentes 

junto ao Cartório Distribuidor e Sistema Apolo, na forma da CNGC/MT.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84190 Nr: 7-20.2018.811.0053

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RODRIGO DUARTE DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB:18.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Concedo as benesses da justiça gratuita.

2. Não há nos autos qualquer documento para dar suporte as alegações 

do requerido. Embora não haja necessidade de juízo de certeza neste 

momento processual, necessário se faz um lastro probatório mínimo para 

análise do recebimento da queixa-crime.

 Desta feita, INTIME-SE o requerente, por meio do seu patrono (DJE), para 

no prazo de 10 (dez) dias, colacionar nos autos documentos que tragam 

embasamento as suas alegações.

3. A certidão de Ref: 13 não pertence a estes autos. Proceda-se sua 

retirada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87963 Nr: 1606-91.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO RAMOS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a Autora.CIÊNCIA ao MP.Processe-se em segredo de justiça 

(art. 189, II, CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85964 Nr: 754-67.2018.811.0053

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISA PASCOAL CORREA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER, PREFEITO MUNICIPAL SR. VALDIR CASTRO , SECRETÁRIO DE 

OBRAS PÚBLICAS SR. IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva de 

Almeida - OAB:7355-A, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante da ausência do recolhimento das custas e do não 

atendimento de diligência emanada por este juízo, sendo evidente a falta 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no que dispõe o 

art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83240 Nr: 1870-45.2017.811.0053

 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: EVELYN PAULA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de REINALDO SILVEIRA BUENO, 

REINALDO SILVEIRA BUENO FILHO, QUITÉRIA MARIA DUCA DE ANDRADE 

SILVA, MARIA TEREZA SILVEIRA BUENO, ANA MARIA SILVEIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphaela Passos Bueno - 

OAB:20.891/MT

 Vistos etc.

Ref. 15: INDEFIRO o pedido do autor, tendo em vista que é 

responsabilidade deste em localizar o endereço da parte requerida.

Assim, manifeste-se o autor, em termos de prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

No mais, PROCEDA-SE a citação da Sra. Quitéria, no endereço indicado.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87986 Nr: 1617-23.2018.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA CRIADO HERVATIM NETA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK LUIZ MENDES DO NASCIMENTO 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Embora o presente cumprimento de sentença tenha sido proposto em 

autos apartados, diferentemente do que orienta o artigo 531, § 2º, do CPC, 

não há qualquer impedimento legal, desde que devidamente instruído com 

o título executivo judicial.

Desta deita, INTIME-SE a parte Requerente, por meio da Defensoria 

Pública, para que emende a inicial, nos termos do art. 321 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos a cópia da sentença e da 

certidão de transito em julgado, a fim de viabilizar o curso da ação, sob 

pena de indeferimento da petição inicial.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87987 Nr: 1618-08.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 23/10/2018 às 

11:30 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a parte Autora, por meio de seu advogado. CIÊNCIA ao 

MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Concedo a 

prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, inciso II e § 2º 

do Código de Processo Civil.Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO.Cumpra-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87961 Nr: 1605-09.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE CARVALHO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - REDE CEMAT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 

c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e determino a suspensão da 

cobrança impugnada pelo autor (R$ 30.522,67) bem como que a ré 

suspenda ou reestabeleça, conforme o caso, o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora n.º 6/965673-7. Intime-se a ré para 

cumprimento da liminar concedida, sob pena de multa diária no valor de 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), para o caso de 

descumprimento. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao 

autor. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 23/10/2018 às 11:00 horas. Intime-se a parte autora 

para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e 

intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação.A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA PARA OS DEVIDOS FINS 

LEGAIS.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86726 Nr: 1070-80.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO PADILHA FERRAZ DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA GOMES 

MARCONDE - OAB:23290/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE APARECIDA GOMES 

MARCONDE - OAB:23290/O

 Vistos etc.

Ref. 08: Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para providências 

cabíveis no que diz respeito à defesa dos interesses da Requerente.

Em consequência, FIXO em 1 (uma) URH (R$ 896,51) a verba honorária da 

advogada dativa da parte Requerida, frente a confecção da inicial e 

avaliando a complexidade da causa.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83008 Nr: 1752-69.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a necessidade de comprovação das condições de 

segurado especial da parte Autora, determino a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 18/10/2018 às 14h30min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000087-98.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MONTEIRO SANTOS LOPES (REQUERENTE)

ERIKA KAROLINE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 20 de 

setembro de 2018. À(o) Requerente Nome: PATRICIA MONTEIRO SANTOS 

LOPES Endereço: Estrada Rural, Zona Rural, STO ANTÔNIO LEVERGER - 

MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do 

processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000087-98.2017.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: $20,000.00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/11/2018 Hora: 13:20 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [CITAÇÃO]->PETIÇÃO (241) 

REQUERENTE: PATRICIA MONTEIRO SANTOS LOPES ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: ERIKA KAROLINE DA SILVA OAB: 

MT19511/O Endereço: 04, 5, QD 08 ST II, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-000 REQUERIDO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001200-53.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 20 de 

setembro de 2018. À(o) Requerente Nome: SALATIEL DE LIRA MATTOS 

Endereço: RUA CAMPO GRANDE, 100, COHAB MARECHAL RONDON, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I 

n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1001200-53.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: $10,469.00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 29/11/2018 

Hora: 13:30 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PETIÇÃO (241) REQUERENTE: SALATIEL DE LIRA MATTOS 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SALATIEL DE LIRA 

MATTOS OAB: MT0012893A Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66731 Nr: 2480-26.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHARRY NORIVAL BAPTISTA CASUPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:MT 10.565

 Intimação do advogado do réu para se manifestar no prazo legal acerca 

do cálculo de pena de referência 97.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83975 Nr: 4448-23.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:MT- 

12.333

 Autos nº. 4448-23.2017.811.0039.

Código nº. 83975.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório manejados por 

JOÃO PAINS DE SOUZA, em face da SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT.

Com a inicial vieram os documentos.

Termo de audiência de conciliação infrutífera de ref. 23.
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 Devidamente citada, a requerida apresentou sua contestação de ref. 20, 

requerendo a improcedência da ação, alegando, preliminarmente a 

ausência de requerimento administrativo. No mérito pugnou pela 

improcedência da demanda.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação de ref. 21.

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no qual não 

vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas 

nos arts. 354 (extinção do processo) e 355 (julgamento antecipado da 

lide) do Novo Código de Processo Civil.

Assim, no termo do art. 357 do Código de Processo Civil passo ao 

saneamento do feito e análise das provas a serem produzidas.

Quanto a preliminar de carência de ação, por falta de interesse de agir, a 

parte requerente juntou aos autos à ref.07 documentos demonstrando a 

realização do requerimento administrativamente. Portanto, rejeito a 

preliminar de falta de interesse de agir ventilada pelo requerido.

 Não havendo outras nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a 

serem corrigidas, DECLARO O FEITO SANEADO, remetendo-o a fase 

instrutória.

O ponto controvertido da lide é a comprovação do nexo causal do dano 

decorrente de acidente de trânsito e o grau de invalidez.

As partes protestaram genericamente por provas e assim, considerando a 

natureza do seu objeto, entendo por bem deferir a perícia médica, a prova 

documental e a prova testemunhal, devendo a Secretaria observar, 

independentemente de despacho, o que dispõe os arts. 436 e 437 do 

Código de Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para 

manifestação, pelo prazo de quinze dias.

 Em face da perícia requerida, nomeio como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT 

nº. 5329, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 

78.055-100, Fone: (65) 3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze 

dias, a indicação de assistentes técnicos.

Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da perícia médica, bem 

como intimar o expert desta nomeação. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de trinta dias. Faculto às partes, dentro do prazo de 

quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

 Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins 

dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, 

incisos e parágrafos, todos do Código de Processo Civil.

Com a juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e 

prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da 

parte requerente mediante publicação no DJE.

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento.

Arbitro honorários periciais no valor de fixo o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) devendo a parte requerida, de imediato, efetuar o 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor em conta vinculada ao 

Juízo e os outros 50% (cinquenta por cento), na entrega do laudo pericial.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29289 Nr: 1661-50.2017.811.0094

 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: Luiz Machado de Oliveira

 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. Preliminarmente concedo o prazo de cinco dias para juntado 

do documento de identificação com foto da testemunha José Roberto da 

Silva Barbosa. 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.: 29531 Nr: 1799-17.2017.811.0094

 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: Donizete Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 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.: 30356 Nr: 199-24.2018.811.0094

 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: Luiza Adalgisa de Castro Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de 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.: 29303 Nr: 1673-64.2017.811.0094

 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: Alvelina da Conceição Bezerra Ponzio

 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.: 29286 Nr: 1658-95.2017.811.0094

 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: Ary José Lolato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27256 Nr: 524-33.2017.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Correa Sansana, Rosecleia dos Santos 

Sansana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudetino Paes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO VIANA DA SILVA 

- OAB:12956

 Vistos, etc. Preliminarmente, o Sr. Jenivaldo não foi ouvido, considerando 

ser parente da parte requerida. Expeça-se precatórias para as oitivas das 

testemunhas Salete Flores e Anderson José da Silva, sendo que concedo 

o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte traga o endereço da Sra. 

Salete, sob pena de preclusão. No que tange à testemunha Anderson, 

verifica-se que já houve a expedição da precatória, devendo a Secretaria 

certificar sobre seu cumprimento. Após a devolução das Cartas 

Precatórias, dou por encerrada a instrução processual. Em continuidade, 

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 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.: 29584 Nr: 1836-44.2017.811.0094

 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: Leuni Elgert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Preliminarmente defiro o pedido da defesa, concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias para juntada de substabelecimento. 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.: 11728 Nr: 467-25.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia de Barros Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recurso de apelação, proposta na vigência do NCPC, o juízo de 

admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 3º do 

CPC).

 Ao (a) apelado (a) para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC.

Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 1.010, § 2º, do CPC.

Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. TRF da 1ª Região 

(art. 1.010 § 3º do CPC).

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60937 Nr: 2934-22.2017.811.0108

 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: EMILIO BOIKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY CARMO DA SILVA, FABIANE KARINA 

DONASSOLO BOIKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Corrigido, de ofício, o valor da causa, indefiro o lacônico pedido de 

gratuidade judiciária, que como se tornou hábito, vem acompanhado de 

informações incompletas e evasivas, pretendentes a demonstrar que a 

parte é hipossuficiente, somente por ser idosa, ou aposentado ou outros 

argumentos desse jaez, mas que não se prestam a demonstrar pobreza, 

mormente quando se constata, por um simples analisar da peça inicial, que 

o demandante é proprietário de, pelo menos, dois imóveis, que é pessoa a 

quem a vida oportunizou angariar patrimônio o suficiente para auxiliar 

financeiramente os seus dependentes, a ponto de ter cedido uma casa ao 

filho e, agora, segundo argumenta, estar custeando a vida acadêmica da 

neta, tudo a demonstrar que não se trata de alguém que não possa fazer 

frente e pagar despesa tão importante e essencial, como é a taxa devida 

pela prestação do serviço judiciário.É passado o tempo da população e 

dos operadores do Direito compreenderem que não se presta um serviço 

judiciário de qualidade gratuitamente e se não forem custeados tais 

serviços, fatalmente a prestação será cada vez mais morosa, ineficiente e 

dificultosa na sua consecução, não se tratando de capricho ou luxo que 

alguns poucos devem pagar para que todos possam usufruir.Desse modo, 

no prazo de 15 dias, promova o autor ao recolhimento das custas iniciais, 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do NCPC).Publique-se a 

decisão no DJe.Tapurah (MT), 6 de março de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55819 Nr: 16-45.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loinir Baú, Sergio da Silveira, Alecsandro Bau, 

KELLEN LISIANE SCRAMOSIN BAU, EDINÉIA BAU DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar nos autos a guia e o 

comprovante de recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, vez que 

no peticionamento anterior o documento não acompanhou a petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64214 Nr: 1808-97.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MONTEIRO REIS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para manifestação no prazo de 15 dias quanto a certidão 

negativa de citação do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40430 Nr: 898-80.2012.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neudir Piccoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Piva - OAB:OAB/MT 9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias quanto a penhora 

negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62117 Nr: 509-85.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ANTONIO ROSS, Leandro de Morais 

Sbardelotto, ANDRÉ ROOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando Art. 389 CNGC/TJMT, impulsiono os autos para a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 10 dias, efetuar o 

recolhimento das taxas e custas processuais de remessa da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecado, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

comprovando-se nos autos o efetivo cumprimento para o encaminhamento 

da deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63000 Nr: 1027-75.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MARTINS PINTO, JOEL BESS, 

CLAUDECIR CONTRERAS, JOSÉ LUIZ LOURENÇO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa de citação dos executados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51452 Nr: 279-14.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Impulsiono os autos para a intimação do procurador do réu, para no prazo 

de 05 dias apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 42186 Nr: 1140-05.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ANASTÁCIO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 Impulsiono os autos para a intimação do procurador do réu, para no prazo 

de 05 dias apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55378 Nr: 2353-41.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que decorreu o prazo de suspensão requerido, 

razão pela qual impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/exequente, por seu procurador, para no prazo de 5 dias 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58651 Nr: 1505-20.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coopavel Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albari Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danieli Michelon do Valle - 

OAB:39980/PR, José Fernando Marucci - OAB:24483/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora/exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 1786,80 em favor do Oficial de 

Justiça Pamella Daiane Meinerz, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, em conformidade com o requerimento a fl. 57, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça, 

bem como para em mesmo prazo manifestar-se no ato deprecado, sob 

pena de devolução sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46145 Nr: 1864-72.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO APARECIDO MARTINS DE SOUZA, 

LUCIMARA DANIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por seu procurador, 

para que no prazo de 15 dias informe se os executados citados efetuaram 

o pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à quitação do débito, 

promovo a intimação da parte autora, por seu procurador, para em mesmo 

indicar bens passiveis de penhora, apresentar a planilha de cálculo 

atualizada ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46465 Nr: 2081-18.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Carlos Ksiozek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:MT 18.870-O

 Impulsiono os autos para a intimação do procurador do réu, para no prazo 

de 05 dias apresentar alegações finais.

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm
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Portaria

PORTARIA N.º 033/2018-DF.

O Excelentíssimo Senhor Doutor JEAN PAULO LEÃO RUFINO, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Considerando as obras de manutenção do prédio do Fórum da Comarca 

de Terra Nova do Norte, cujo o objeto da contratação da empresa que 

prestará serviços de manutenção predial, abrange manutenção preventiva 

(visita periódica) e corretiva (eventuais);

Considerando que as obras de manutenção estão ocorrendo durante o 

expediente não permitindo que certos reparos sejam feitos porque exigem 

a ausência de pessoas no prédio, bem como o desligamento da rede 

elétrica;

Considerando que a as reformas consistem na troca do piso, reparos na 

rede elétrica e pintura de todo o prédio, podendo causar riscos para os 

clientes internos e externos, na manutenção normal do expediente diário, 

frente à quantidade de reformas necessárias;

Considerando que no período de manutenção do piso do saguão não pode 

haver trânsito de pessoas durante a execução, bem como a troca do piso 

onde fica o servidor de dados precisará da remoção do rack e 

desligamento do servidor de dados da Comarca, impossibilitando o 

atendimento interno e externo;

 RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente do Foro Judicial da Comarca de Terra 

Nova do Norte-MT, nos dias 25, 26, 27 e 28 de Setembro de 2018, em 

virtude da referida reforma.

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que vencerem nestas datas 

para o próximo dia útil.

Art. 3º - As medidas consideradas urgentes serão mantidas na forma de 

plantão judiciário, por servidores lotados na Secretaria da Vara 

única/Juizado Especial, nos termos da CNGC, devendo o plantonista 

permanecer no atendimento pelo telefone celular (66) 9-9208-1798.

Registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à OAB, Ministério Público, 

Corregedoria-Geral da Justiça e Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Terra Nova do Norte/MT, 19 de Setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito-Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59497 Nr: 1120-78.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARLOS DA SILVA, ISAURA 

MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 44, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 05 de novembro 

2018, às 14:30horas, consignando ainda que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

CERTIFICO, ainda, nos termos da legislação processual vigente, que intimo 

a parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, com finalidade de 

promover a Intimação da requerida nos autos supra, no valor de R$ 285,30 

(duzentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos). O referido valor 

deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante de 

pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57194 Nr: 1365-26.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AUGUSTO MIRANDA, JOÃO PAULO 

DA COSTA VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304

 Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para intimação do requerido 

para apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto às fls. 

164/173, no prazo de 05 (cinco) dias, nos moldes do art. 593 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61894 Nr: 938-58.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELY RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE 

FREITAS LTDA - UESRF, JUSCELINO RESENDE DE FREITAS, MATHEUS DE 

TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA - 

OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 938-58.2017.811.0085 (Código 61894)

Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, INTIME-SE a parte requerente para 

dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 17 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52975 Nr: 1370-19.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDÉCIO GARCIA, FÁTIMA REGINA 

CONCEIÇÃO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1370-19.2013.811.0085 – (Código 52975)

Vistos.

Inobstante o entendimento do magistrado que me antecedeu, em que o 

cumprimento de sentença deva ser processado em autos apartados, a 

realidade jurídica é que a execução de sentença judicial deve ser 

processada nos mesmos autos a teor do artigo 523 e seguintes do NCPC.

Portanto, CANCELE-SE a distribuição deste feito, devendo as petições e 

decisões ser juntadas no processo principal de número 

41-21.2003.811.0085 Código 23958, com a conversão deste em 

cumprimento de sentença.

PROCEDA-SE com as baixas necessárias e anotações de praxe.

 Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52976 Nr: 1371-04.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOGÉRIO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDÉCIO GARCIA, FÁTIMA REGINA 

CONCEIÇÃO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos n° 1371-04.2013.811.0085 – (Código 52976)

Vistos.

Inobstante o entendimento do magistrado que me antecedeu, em que o 

cumprimento de sentença deva ser processado em autos apartados, a 

realidade jurídica é que a execução de sentença judicial deve ser 

processada nos mesmos autos a teor do artigo 523 e seguintes do NCPC.

Portanto, CANCELE-SE a distribuição deste feito, devendo as petições e 

decisões ser juntadas no processo principal de número 

26-52.2003.811.0085 Código 23925, com a conversão deste em 

cumprimento de sentença.

PROCEDA-SE com as baixas necessárias e anotações de praxe.

 Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63883 Nr: 492-21.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S.A, VRG LINHAS AÉREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI 

- OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Registra-se que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de 

veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver 

elementos em sentido contrário - hipótese dos autos.Portanto, diante desta 

moldura, INDEFIRO o requerimento de concessão do beneplácito da 

assistência judiciária gratuita.Intime-se o requerente para que, dentro do 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, efetive o pagamento das custas 

judiciais, sob pena de extinção do processo sem o julgamento do 

mérito.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37783 Nr: 343-06.2010.811.0085

 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 ALBINO SONTAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

dos documentos juntados às fls. 177/179 (Mandado e laudo de avaliação), 

para querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58513 Nr: 651-32.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE PEREIRA DE CASTRO SOUZA 28853346817, 

SOLANGE PEREIRA DE CASTRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Processo nº 651-32.2016.811.0085 (Código 58513)

Requerente: Solange Pereira de Castro Souza

Requerido: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

Vistos.

Considerando a manifestação favorável da parte autora quanto à 

realização de audiência de conciliação (f. 108), DETERMINO a designação 

da referida solenidade, conforme pauta da conciliadora deste juízo.

Intimem-se as partes conforme as advertências de praxe.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 17 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62297 Nr: 1182-84.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENILSON ALVES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.Condeno o 

embargante ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, a exigibilidade de 

tais despesas fica suspensa, uma vez que defiro os benefícios da justiça 

gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.Traslade-se para os autos 

principais cópia desta sentença (Art. 1.175 da CNGC).Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52965 Nr: 1360-72.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO BET, MIRIAN CRISTINA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDÉCIO GARCIA, FÁTIMA REGINA 

CONCEIÇÃO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1360-72.2013.811.0085 – (Código 52965)

Vistos.

Inobstante o entendimento do magistrado que me antecedeu, em que o 

cumprimento de sentença deva ser processado em autos apartados, a 

realidade jurídica é que a execução de sentença judicial deve ser 

processada nos mesmos autos a teor do artigo 523 e seguintes do NCPC.

Portanto, CANCELE-SE a distribuição deste feito, devendo as petições e 

decisões ser juntadas no processo principal de número 

39-51.2003.811.0085 Código 23955, com a conversão deste em 

cumprimento de sentença.

PROCEDA-SE com as baixas necessárias e anotações de praxe.

 Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54611 Nr: 1266-90.2014.811.0085

 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: MAPFRE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, MILENA PIRAGINE - OAB:OAB/MT 

17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) nos termos do art. 334 do CPC, para comparecer na AUDIÊNCIA 

de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 05/11/2018 

com início às 13:30 horas, consignando que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9°). Informo ainda que o não comparecimento injustificado do autor ou do 
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réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade 

da justiça e será aplicada multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56648 Nr: 1069-04.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDA, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON POLITORI - 

OAB:OAB/SP 326485

 Processo nº: 1069-04.2015.811.0085 (Código 56648)

Requerente: Alex Momoli de Almeida

Representado: Cleuza Momoli

Requerido: Antonio Paulo de Almeida

Vistos.

Cumpra-se a decisão proferia à f. 32, observando-se o endereço indicado 

à f. 33.

No mais, INTIME-SE o requerente para, no mesmo prazo, informar se o 

acordo indicado à f. 34/35 faz referência ao presente processo, devendo, 

se for o caso, juntá-los nos autos.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 17 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55059 Nr: 220-32.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMIRO SANTOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIRO BATISTA BRAGA, CARLOS RAPOSO 

BRAGA, AVIAÇÃO AGRICOLA MAANAIN LTDA, AGRO AMAZÔNIA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA FILIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452

 (...) Ademais, não havendo questões prejudiciais e preliminares, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. A 

par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

FIXO como ponto controvertido, a existência de dano moral e material em 

decorrência dos fatos descritos na exordial.Dessa feita, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.Caso haja 

requerimento de produção de prova em audiência, deverão as partes, 

desde já, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão.CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.Após, retornem os autos conclusos para a designação de 

audiência de instrução ou julgamento antecipado da lide.Intimem-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52970 Nr: 1365-94.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDÉCIO GARCIA, FÁTIMA REGINA 

CONCEIÇÃO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1365-94.2013.811.0085 – (Código 52970)

Vistos.

Inobstante o entendimento do magistrado que me antecedeu, em que o 

cumprimento de sentença deva ser processado em autos apartados, a 

realidade jurídica é que a execução de sentença judicial deve ser 

processada nos mesmos autos a teor do artigo 523 e seguintes do NCPC.

Portanto, CANCELE-SE a distribuição deste feito, devendo as petições e 

decisões ser juntadas no processo principal de número 

27-37.2003.811.0085 Código 23926, com a conversão deste em 

cumprimento de sentença.

PROCEDA-SE com as baixas necessárias e anotações de praxe.

 Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64405 Nr: 732-10.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONI MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/ MT, MIDIÃ CARBO FERNEDA BORGUETTI - OAB:21.097-O - 

MT, QUEBIO DA SILVA ALVES - OAB:23.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 55, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 05 de novembro 

2018, às 15:00horas, consignando ainda, que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

CERTIFICO, ainda, nos termos da legislação processual vigente, que intimo 

a parte requerente, para que, no prazo de 10(dez) dias, providencie o 

pagamento da diligência do Senhor Oficial de Justiça, com finalidade de 

promover a Citação/Intimação do requerido nos autos supra, no valor de 

R$ 348,30 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta centavos). O referido 

valor deverá ser recolhido mediante guia judicial e o envio do comprovante 

de pagamento para este Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64840 Nr: 967-74.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMNDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 967-74.2018.811.0085 (Código 64840)

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, a autora, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do CPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (CPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 17 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55060 Nr: 221-17.2015.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO SANTOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIRO BATISTA BRAGA, CARLOS RAPOSO 

BRAGA, AVIAÇÃO AGRICOLA MAANAIN LTDA, AGRO AMAZÔNIA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA FILIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452

 (...)Ademais, não havendo questões prejudiciais e preliminares, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. A 

par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

FIXO como ponto controvertido, a existência de dano moral e material em 

decorrência dos fatos descritos na exordial.Dessa feita, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.Caso haja 

requerimento de produção de prova em audiência, deverão as partes, 

desde já, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão.CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.Após, retornem os autos conclusos para a designação de 

audiência de instrução ou julgamento antecipado da lide.Intimem-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62205 Nr: 1137-80.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) nos termos do art. 334 do CPC, para comparecer na AUDIÊNCIA 

de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 05/11/2018 

com início às 16:30 horas, consignando que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

 Informo ainda, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39488 Nr: 596-57.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, considerando as petições de fls. 130 e 163, que 

impulsiono os autos para intimação do autor acerca dos documento de fls. 

126/129 (Informa implatação do benefício), para querendo manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56409 Nr: 935-74.2015.811.0085

 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): ROBSON MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20.024/MT

 Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para intimação do requerido 

para apresentar memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52968 Nr: 1363-27.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILSON MANOEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDÉCIO GARCIA, FÁTIMA REGINA 

CONCEIÇÃO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1363-27.2013.811.0085 – (Código 52968)

Vistos.

Inobstante o entendimento do magistrado que me antecedeu, em que o 

cumprimento de sentença deva ser processado em autos apartados, a 

realidade jurídica é que a execução de sentença judicial deve ser 

processada nos mesmos autos a teor do artigo 523 e seguintes do NCPC.

Portanto, CANCELE-SE a distribuição deste feito, devendo as petições e 

decisões ser juntadas no processo principal de número 

37-81.2003.811.0085 Código 23937, com a conversão deste em 

cumprimento de sentença.

PROCEDA-SE com as baixas necessárias e anotações de praxe.

 Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58774 Nr: 802-95.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA TRANSPORTE LTDA - ME, ADILSON 

ROHENKOHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PRUINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 14.432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-12.691-B

 Processo nº 802-95.2016.811.0085 (Código 58774)

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 17 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55058 Nr: 219-47.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILSON EVARISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIRO BATISTA BRAGA, CARLOS RAPOSO 

BRAGA, AVIAÇÃO AGRICOLA MAANAIN LTDA, AGRO AMAZÔNIA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA FILIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452
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 (...)Ademais, não havendo questões prejudiciais e preliminares, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. A 

par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

FIXO como ponto controvertido, a existência de dano moral e material em 

decorrência dos fatos descritos na exordial.Dessa feita, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.Caso haja 

requerimento de produção de prova em audiência, deverão as partes, 

desde já, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão.CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.Após, retornem os autos conclusos para a designação de 

audiência de instrução ou julgamento antecipado da lide.Intimem-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56837 Nr: 1182-55.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLITO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1182-55.2015.811.0085 (Cód. 56837)

Requerente: Fabio Miguel

Requerido: Antonio Carlito Souza

 Vistos.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

Dessa forma, tendo em vista que o requerido, devidamente citado, deixou 

transcorrer in albis o prazo para contestar a ação (certidão à f. 54), 

decreto-lhe a REVELIA, nos termos do artigo 344, do Código de Processo 

Civil.

Ademais, não havendo questões prejudiciais e preliminares, DOU POR 

SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. 

Nesse ponto, repise-se, que a parte requerente pugnou pelo depoimento 

pessoal do requerido e a oitiva das testemunhas indicadas à f. 52.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) se o autor foi sócio da empresa 

denominada “Brumo Minerais LTDA”; b) cabimento de dano moral e material 

com relação ao fato.

DEFIRO o depoimento pessoal do requerido e a oitiva das testemunhas 

arroladas à f. 52.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05/12/2018, às 

16h00min.

INTIMEM-SE, consignando as advertências legais.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 17 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50389 Nr: 293-09.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADA, VCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Processo nº: 293-09.2012.811.0085 (Código 50389)

Vistos.

Considerando o caráter infringente dos Embargos de Declaração, 

INTIME-SE a parte embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, §2º do Código de 

Processo Civil.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 17 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51495 Nr: 178-51.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 148, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 05 de novembro 

2018, às 14:00horas, consignando ainda que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37783 Nr: 343-06.2010.811.0085

 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 ALBINO SONTAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data encaminho para Diretoria do Fórum o 

comprovante de pagamento de diligência de fls. 176, para pagamento de 

diligência ao Oficial de Justiça Estanrley Figueiredo de Moura, juntamente 

com o mandado de fls. 177/179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60761 Nr: 308-02.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 308-02.2017.811.0085 (Código 60761)

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 17 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53114 Nr: 301-15.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ MILESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILAVET SAÚDE ANIMAL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RONALDO MARTINS 

HAEFFNER - OAB:OAB/SC 6953, RUTE AGUIAR SILVA HAEFFNER - 

OAB:OAB/SC 15965

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) AUTORA E REQUERIDA, nos termos do art. 334 do CPC, para 

comparecer na AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes 

autos para o dia 05/11/2018 com início às 16:00 horas, consignando que 

as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos.

 Informo ainda, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64787 Nr: 945-16.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL CLUGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ IRINEU DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 67, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 05 de novembro 

2018, às 17:30horas, consignando ainda que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61183 Nr: 536-74.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edelson Luis Bormio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO JOSÉ MOKFA, JUREMA MOKFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ADORNO VASILIO - 

OAB:78972, PEDRO HENRIQUE BORMIO - OAB:78.309-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 536-74.2017.811.0085 (Código 61183)

Requerente: Edelson Luis Bormio

Requerido: Noberto José Mokfa e Jurema Mokfa

Vistos.

Considerando a conexão entre a presente Ação Reivindicatória e a Ação 

de Usucapião nº 263-42.2010.811.0085, determino o apensamento dos 

feitos.

No mais, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar nos autos quanto à certidão retro, pugnando o que entender de 

direito.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62282 Nr: 1175-92.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO CARNEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, Dawison Joreu da Silva - OAB:23407-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 30, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 05 de novembro 

2018, às 15:30horas, consignando ainda que a intimação da parte autora 

será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57964 Nr: 355-10.2016.811.0085

 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): MICHELI CARMEN SCHILKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:OAB/SP 171.045, CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/DF 25.714, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:OAB/DF 24.233, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 para, confirmando a liminar 

deferida às fls. 43, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS nas mãos 

do requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na 

petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva.OFICIE-SE ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER 

nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por 

cópias autenticadas.CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 8º do 

artigo 85 do 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 art. 487 do CPC.P. R. I. 

C.Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59816 Nr: 1272-29.2016.811.0085

 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): WELITON RODRIGO DENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA 

ROMERO - OAB:370960, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 para, confirmando a liminar 

deferida às fls. 30, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS nas mãos 

do requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na 

petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva.OFICIE-SE ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER 

nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por 

cópias autenticadas.CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 8º do 

artigo 85 do 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 art. 487 do CPC.P. R. I. 

C.Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61860 Nr: 921-22.2017.811.0085

 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: JMDO, NAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial, pelo 

que DECRETO O DIVÓRCIO do casal JOSEFINA MARQUES DE OLIVEIRA e 

NILVO ANTONIO GUARIENTI. Por consequência, DECLARO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do 

CPC.O cônjuge virago voltará a usar seu nome de solteira, qual seja 
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JOSEFINA MARQUES DE OLIVEIRA.Sem custas, pois os requerentes são 

beneficiários da justiça gratuita.EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor 

causídico nomeado, para recebimento dos honorários junto ao Estado de 

Mato Grosso.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

EXPEÇA-SE Mandado de Averbação ao Cartório do Serviço Notarial e 

Registral das Pessoas Naturais desta Comarca, a fim de que se proceda 

com as averbações e retificação necessárias.Após, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55847 Nr: 657-73.2015.811.0085

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO RECH DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON ALVES MATOS - 

OAB:OAB-MT 8.977/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 657-73.2015.811.0085 (Código 55847)

Requerente: João Rech de Araújo

Requerido: Ademir Alves de Lima

Vistos.

DEFIRO o petitório retro.

Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados nestes autos 

(f. 28), devendo ser transferidos em conta corrente a ser indicada pela 

parte autora.

Registre-se que do referido valor deverão ser descontados os montantes 

remanescentes às diligências realizadas pelos Oficiais de Justiça, 

devendo a Secretaria de Vara providenciar o necessário para a 

transferência dos valores aos meirinhos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, ao ARQUIVO.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52528 Nr: 1176-19.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e, por consequência, 

NEGO PROVIMENTO ao pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., 

nenhuma omissão na decisão de f. 79, nos termos do art. 1.022, §1º, 

inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.Por fim, determino a derradeira intimação da parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar quanto ao petitório de 

fls. 81/84.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38886 Nr: 1446-48.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIDES TRIACCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1446-48.2010.811.0085 (Código 38886)

Vistos.

O Instituto Nacional de Seguro Social - INSS apresentou impugnação à 

execução que lhe move Orides Triacca, alegando, em síntese, excesso de 

execução na importância de R$ 7.074,17 (fls. 98/105).

Manifestação da parte impugnada às fls. 107/120.

À fl. 121, foi determinada a efetivação de cálculo pela contadora do juízo.

Efetuado o cálculo e intimadas às partes, estas não impugnaram o cálculo 

elaborado pela contadora.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Considerando que as partes não impugnaram o cálculo elaborado pela 

contadoria do juízo à fl. 122, HOMOLOGO-O.

Assim, solvida a questão referente ao cálculo do débito e, preclusa esta 

decisão, requisite-se o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do 

NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.

Efetuado o depósito, considerando que o seu levantamento poderá ser 

efetivado somente após o decurso do prazo para a parte contrária 

apresentar impugnação ou recurso, procedam-se os atos necessários 

para o fiel cumprimento do disposto no artigo 1º, § 1º, do Provimento n. 68, 

do Conselho Nacional de Justiça.

Efetivado o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio 

interpretado como quitação integral.

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53652 Nr: 684-90.2014.811.0085

 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: ILM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSA, CMK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:16500/B

 Certifico e dou fé, considerando a determinação de fls. 81, que impulsiono 

os autos para intimação do autor para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe qual será o nome completo que o menor passará a utilizar, para 

fins de expedição do mandado de averbação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-41.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA BUENO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELÍDIO DE SOUZA CRUZ (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que nesta data, às 08h48min, intimei a parte autora, 

através do telefone 66 99975-4475, acerca da audiência de conciliação 

designada nos autos para o dia 08/11/2018, às 16h30min.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33200 Nr: 701-10.2006.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR FULGENCIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 
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OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347/MT, MÁRIO LÚCIO VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:1726/RO

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a publicação de fls. 90, publicada 

em 06/08/2018, a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recursos.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58122 Nr: 317-22.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto dos Santos de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vista ao Ministério Público para informar o endereço da testemunha 

Waldeir dos Santos Conceição.

Após, conclusos para redesignação da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65137 Nr: 960-09.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Gomes Kaduch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo César Stefani - 

OAB:21681

 Diante do teor da certidão do Oficial de Justiça, redesigno a audiência 

para o próximo dia 25/10/2018, às 13h00min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58610 Nr: 526-88.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar o advogado do réu para 

apresentar suas Alegações Finais, no prazo legal, em conformidade a 

ordem de serviço nº. 01/2008 deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50232 Nr: 32-68.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 Vista ao Ministério Público para fornecer o endereço da vítima, após 

conclusos para designar nova data de audiência em continuação.

Caso o endereço seja em outra comarca, expeça-se carta precatória para 

oitiva da vítima e, com o retorno desta, declaro encerrada a instrução, 

determinando vista às partes para alegações finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63540 Nr: 114-89.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rony Fernandes Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 De proêmio, esclareço que, diante da falta energia elétrica que assolou 

toda a Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade no dia 14 de 

setembro, sexta-feira, determinei a suspenção do expediente naquele dia 

e redesignei todas as audiências para a data de hoje, terça-feira, 

recolhendo as assinaturas de todos os presentes de forma que tomassem 

ciência da referida decisão.

Outrossim, considerando que o réu, apesar de devidamente intimado da 

audiência designada para o dia 14.09, conforme mandado e certidão de 

fls. 39/40, não compareceu na data aprazada e não apresentou qualquer 

justificação pela sua ausência, restou impossibilitada a sua intimação para 

a audiência de hoje.

Dessa forma, considerando a ausência injustificada do réu que deixou de 

comparecer para o ato processual do qual foi convocado e tomou a 

devida ciência, decreto a sua revelia nos termos do art. 367 do CPP.

Por conseguinte, em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem 

presentes os requisitos genéricos e específicos para o recebimento e 

processamento da presente ação penal, já que há um suporte probatório 

mínimo para respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de 

absolvição sumária (art. 397, do CPP).

Posto isto, recebo a denúncia, nos termos do art. 399 do Código de 

Processo Penal, bem como do art. 81 da Lei nº 9099/95.

Considerando que a vítima e testemunhas não foram intimadas, redesigno 

audiência para o próximo dia 19.10.2018, às 11h00min.

Intime-se a vítima e testemunhas. Cumpra-se.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101236 Nr: 481-14.2013.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FLORENCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 

(quinze)dias manifestar nos autos em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70557 Nr: 811-16.2010.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388, HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:3710/MT, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 15 

(quinze)dias manifestar nos autos em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 69994 Nr: 247-37.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIDE MARIA SCHWADE, ADEMAR 

SCHWADE, VALDECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

retirar a Carta Precatória para distribuí-la na Comarca de Diamantino-MT ou 

juntar aos autos comprovante do recolhimento das custas da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 62914 Nr: 130-90.2003.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-D/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:6298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) Advogado (a) da parte Autora, para querendo no prazode 

20 (vinte)diasl, manifestar-se em relação a penhora "on line" realizada às 

fls. 181/182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103367 Nr: 1135-64.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE OLIVEIRA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo de 10 (dez)dias 

manifestar nos autos em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124238 Nr: 1924-24.2018.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO ROSENO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184 -A/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Por fim, no que 

tange ao pedido de gratuidade de justiça, tendo em conta o conteúdo 

econômico da demanda, bem como a posição do embargante de avalista 

em contrato de cédula de crédito bancário de valor relevante, tenho por 

bem aplicar o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, 

consigno, desde logo, que o benefício pleiteado, conforme já decidiu o e. 

TJMT, “tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados 

possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o 

trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si 

próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou 

desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o 

legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar 

o estado de pobreza” [AI 1003856-79.2017.8.11.0000].Desse modo, 

INTIME-SE o embargante para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, 

os pressupostos legais da gratuidade de justiça, sob pena de 

indeferimento do pleito, podendo, no mesmo prazo, proceder ao 

recolhimento das despesas processuais.Decorrido o prazo, RETORNEM 

conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Vera-MT, 19 de setembro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101356 Nr: 599-87.2013.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS LUIS GOBBI, DÉBORA BUENO GOBBI, MICHELE 

BUENO GOBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO GONÇALVES BARO, 

WILSON ROBERTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADER EVARISTO TONELLI 

PEIXER - OAB:OAB/MS 8586

 Intimar o(a) Advogado(a) do Requerido para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos acerca do Recurso Adesivo de fls. 564/570.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102581 Nr: 509-45.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:MT 8502

 (...).Inicialmente, de acordo com o Provimento n° 12/2017, caberia a este 

magistrado designar a audiência de custódia para a análise, durante esse 

ato, da regularidade da ação policial durante a prisão. Contudo, uma vez 

que este magistrado encontra-se na presente data na comarca de 

Sorriso/MT, onde jurisdiciona por designação na 2° Vara Cível, conforme 

Portaria n° 20/2018-PRES/TJMT, além de estar respondendo, 

cumulativamente, pela Comarca de Nova Ubiratã/MT, afigura-se inviável a 

realização da audiência de custódia, o que não significa, por óbvio, que 

não se possam verificar, na fase de instrução processual, eventuais 

excessos ou abusos por parte de agentes públicos, adotando-se as 

providências cabíveis.Impende salientar, ademais, que a Coordenadoria de 

Tecnologia de Informação do TJMT, em e-mail datado de 28/08/2017, 

informou a todos os magistrados do Estado que “não dispomos de meios 

estruturados e seguros para a realização da audiência de custódia por 

videoconferência. Os padrões de qualidade mínimos para este tipo de 

atividade ainda serão testados sob os recursos tecnológicos disponíveis 

em cada localidade”, o que torna corrobora a inviabilidade de realização da 

solenidade neste momento. No mais, verifico que o preso já foi 

encaminhado para a Comarca de Sorriso/MT, conforme ofício juntado à 

pág. 112 dos autos.DESIGNO audiência de justificação no dia 05 DE 

OUTUBRO DE 2018 ÀS 10H00MIN.INTIME-SE o apenado para comparecer 

à audiência, devidamente acompanhado de seu defensor. REQUISITE-SE a 

cadeia pública de Sorriso/MT o recambiamento do preso para participar da 

audiência de justificação.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Vera-MT, 17 de setembro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito
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                  ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER  JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 
 

 
PORTARIA Nº 067/2018/DF   

 
O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... 
  
CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão regional do primeiro grau 
de jurisdição do Poder Judiciário; 

 
CONSIDERANDO a permuta de datas de plantão realizada entre os Magistrados Conrado Machado 
Simão e Cristiane Padim da Silva; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o 
mês de Outubro, a saber: 

 
 
I - JUÍZES E GESTORES DA COMARCA  
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

01/10 (19h) 
a 
05/10 (12h) 

Dr. Francisco Ney Gaíva 
(4ª Vara Cível) 

 
Sheila Rodrigues Detoffol 

08/10 (19h) 
a 
10/10 (12h) 

Dr. Marcos A. Terêncio Pires 
(5ª Vara Cível) 

 
Sonia Kelly Oliveira 

15/10 (19h) 
a 
19/10 (12h) 

Dra. Angelo Judai Junior 
(Juizado Especial) 

 
Valdeir Ferreira Lima 

22/10 (19h) 
a 
26/10 (12h) 

Dra. Cristiane Padim da Silva 
(1ª Vara Criminal) 

 
Barbara Graziela Furlan 

29/10 (19h) 
a 
31/10 (12h) 

Dra. Anna Paula Gomes de Freitas 
(2ª Vara Criminal) 

 
Breno de Faria Ferreira 

 
 
 

         II - JUÍZES E GESTORES DO POLO 
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

28/09 (19h) 
a 
01/10 (12h) 

Dr. Marcos Terêncio A. Pires 
(5ª Vara Cível Tangará da Serra) 

 
Élida Juliane Schneider 

Telefone do Plantão (65) 9 9237.3629 
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05/10 (19h) 
a 
08/10 (12h) 

Dr. Angelo Judai Junior 
(Juizado Especial Tangará da Serra) 

 
Graziela de Jesus Alves 

10/10 (19h) 
a 
15/10 (12h) 

Dr. Conrado Machado Simão 
 (1ª Vara Criminal Tangará da Serra) 

 
Luciana Tognon 

 
19/10 (19h) 
a 
22/10 (12h) 

Dra. Anna Paula Gomes de Freitas 
(2ª Vara Criminal Tangará da Serra) 

 
Élida Juliane Schneider 

26/10 (19h) 
a 
29/10 (12h) 

Dra. Cristiane Padim da Silva 
 (Vara Cível Sapezal) 

 
Maurício Lineu Fett 

 
 
III - OFICIAIS DE JUSTIÇA   

 
DIA OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

01  Ana Carolina Moggi 9 9922 4292 
02 Allana Karen Kawano 9 9692 3172 
03 João Antonio Prieto 9 9987 1529 
04 Manoel Reis Cangussu Ribeiro 9 9987 1373 

05 a 07 Allana Karen Kawano 9 9692 3172 
08 Maria Célia de Sousa 9 9985 6009 
09 José da Cruz Costa 9 8402 7127 
10 Aloisio Francisco Jacoby 9 9987 1066 
11 Gisliane Pereira Alexandre 9 9985 9280 

12 a 14 Renata Garcia da Costa 9 9936 3315 
15 Antonio Augusto Ribeiro 9 9643 5340 
16  Wilson César Rosa 9 9613 5782 
17 Maurício Greco Sorroche      9 9959 9260 
18 Diogo Luiz Mazzutti 9 9989 4578 

19 a 21 Osmar Deluca (66) 9 9631 4235 
22 Lubia Nunes da Costa 9 9987 3282 
23 Arash Kaffashi 9 9923 3828 
24 Ana Carolina Moggi 9 9922 4292 
25 Renata Garcia da Costa 9 9936 3315 

26 a 28 Marcos Antonio Detoffol 9 9987 2331 
29 Osmar Deluca (66) 9 9631 4235 
30 Marcos Antonio Detoffol 9 9987 2331 
31 João Antonio Prieto 9 9987 1529 

 
Art. 2º - Informar o telefone dos Assistentes de Gabinete desta Comarca, a saber:  

 
JUÍZOS ASSISTENTES TELEFONE 

1ª Vara Cível Juliana Bolognesi Trindade      (65) 9 9609-0619 
2ª Vara Cível Barbarah Rodrigues R. de Souza (65) 9 9604-6572 
3ª Vara Cível Sheila Conti 

Anderson Gomes Junqueira 
(65) 9 9968-9592 
(66) 9 9965-9161 

4ª Vara Cível Ricardo Oliveira Lima (65) 9 9934-4655 
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5ª Vara Cível Carlly Eich Alves 
Diego Ethan Nunes 

   (65) 9 9927-8768 
(65) 9 9646 8803 
(66) 9 9218-5277  

1ª Vara Criminal Ana Caroline Barros Nascimento 
Jesiane Débora Pelisão 

(65) 9 8469-0624 
(65) 9 9914-7173  

2ª Vara Criminal Pedro Mendes Ferreira 
Diogo Batista Carneiro  

(66) 9 9958 0109   
(65) 9 9642-7460 

Juizado Especial Poliana Fernandes Costa 
Glaucia Miranda Gruber 

     (66) 9 8438-3866 
(65) 9 9235-4989 

 
Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem como, encaminhar cópia 
ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Delegacia Municipal, 
Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 
 
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua homologação.  
Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.  
 
Tangará da Serra, 20 de setembro de 2018. 

 
 

LEILAMAR APARECIDA RODRIGUES 
Juíza de Direito Diretoar do Foro em subst. legal 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO VERDE 
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO (S) 
 

                                       
EDITAL N. 010/2018-DF 
 
Caroline Schneider Guanaes Simões, Juíza de Direito Diretora do Foro, no uso de suas 
atribuições legais e, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 
2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, Edital n.º 
014/2012/GSCP, e considerando a decisão da Vice-Diretoria do Tribunal de Justiça no 
expediente CIA 0722262-34.2018.8.11.0051, torna pública a abertura do Processo 
Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para estudantes de nível superior em 
Direito. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O Processo Seletivo será regido por este edital e realizado sob a responsabilidade 
da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, instituída pela Portaria n.º 037/2018-DF 
composta pelos seguintes membros: 

 

 Claudiomiro Donadon Pereira – Presidente 
 Maria de Fátima Alves Souza Xavier – Membro  
 Edson Povuação - Membro 

 
1.2 O Processo Seletivo será realizado para formação de cadastro de reserva, visando 
ao preenchimento das vagas eventualmente existentes durante o período de validade 
do certame, no quadro de estagiários remunerados da Comarca de Campo Verde, 
para estudantes de nível superior em Direito. 

 
1.3 O estágio será realizado para as unidades judiciais e/ou administrativas da 

Comarca. 
 

1.4 Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem 
aprendizado técnico sob a supervisão e acompanhamento de um Magistrado 
ou Servidor do Poder Judiciário, sem qualquer forma de vínculo empregatício. 

 
1.5 O processo seletivo obedecerá às normas constantes deste edital e terá 

validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período. 
 

1.6 O processo seletivo será realizado em etapa única, consistente em uma 
prova objetiva. 

 
1.7 O conteúdo programático consta do Anexo I deste edital. 

 
1.8 Será observado o cumprimento de 30 (trinta) horas semanais, distribuídas 

em 06 (seis) horas diárias, em horário de funcionamento da Instituição, sem 
prejuízo das atividades discentes. 
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1.9 Os estagiários de nível superior farão jus à bolsa-auxílio no valor de R$ 
920,84 (novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos). (Portaria n. 
348/2016-PRES) 

 
1.10 Nos termos da Portaria n. 348/2016-PRES, de 24 de junho de 2016, é 

assegurado ao estagiário auxilio transporte no valor de R$ 158,40 (cento e 
cinquenta e oito reais e quarenta centavos). 

 
1.11 Todos os estagiários, na vigência do Termo de Compromisso do Estágio, 

terão cobertura de seguro de acidentes pessoais, cujo pagamento da apólice 
será responsabilidade da empresa de operacionalização de Programas de 
Estágio, conforme dispõe o art. 32 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 
30 de maio de 2011. 

 
1.12 Em conformidade com o art. 26 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 

de maio de 2011, a vigência do contrato será fixada no Termo de 
Compromisso de Estágio, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, mediante instrumento próprio. 

 
 
2 DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR 

 
 

2.1 Os estagiários de nível superior deverão estar regularmente matriculados em 
Universidade e Faculdades do Estado de Mato Grosso, reconhecidas pelo 
Ministério da Educação – MEC, e que estejam cursando, no mínimo, o 
terceiro semestre do curso dos cursos descritos no item 1.13, o que será 
aferido no momento da convocação do estudante que for selecionado por 
meio desse certame. 

 
3 DA INSCRIÇÃO  

 
3.1 A inscrição devidamente preenchida conforme modelo no anexo II deste edital, 
deverá ser protocolizada na Central de Distribuição do Fórum da Comarca de 
Campo Verde nos dias úteis existentes no período de 01 a 11 DE OUTUBRO de 
2018, das 12h às 19h, considerando-se como extemporânea e sem validade 
qualquer inscrição feita fora desse período.  

 
3.1.1 Não haverá cobrança da taxa de inscrição.  

 
3.2 A Diretoria do Foro da Comarca de Campo Verde não preencherá a ficha de 

inscrição. 
 

3.3 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo 
Seletivo para recrutamento de estagiários o direito de excluí-lo do processo 
seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data de nascimento) bem 
como em virtude da ausência de veracidade dos dados informados, sem 
prejuízo de eventual responsabilidade penal. 

 
3.4 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 

apresentado no local da realização das provas, juntamente com um 
documento de identificação pessoal original. 

 
3.5 A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas constará 

em edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico e disponibilizado no 
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site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br - Diário Eletrônico- DJE, na 
data provável de 16/10/2018. 

 
4 DAS VAGAS 
 

4.1 Os candidatos selecionados figurarão no cadastro de reserva e, surgindo 
vagas, serão convocados pela Divisão de Estágio do Departamento de 
Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, para apresentarem os 
documentos necessários à contratação.  

 
4.2 A ocupação da vaga pelo candidato aprovado estará condicionada ao 

comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação e à 
apresentação dos documentos de identificação pessoal e comprobatórios do 
vínculo com a instituição de ensino conveniada. 

 
4.3 Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que estejam até o limite 

de 12 (doze) meses da data prevista para a conclusão do curso. 
 

 
5 DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 

 
5.1 As pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso VIII da 

Constituição Federal; pelo Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999; 
pelo art. 17, § 5º da Lei n. 11.788/08, pelo § 2º do art. 8º da Lei 
Complementar n. 04/90 – Estatuto dos Servidores Público do Estado de Mato 
Grosso e pelo art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro de 
2002, e enunciado administrativo do Conselho Nacional de Justiça no Pedido 
de Providências n. 2008100000018125, poderão, nos termos do presente 
edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas que surgirem dentro do 
prazo de validade do processo seletivo. 

 
 

6 DO EXAME DE SELEÇÃO 
 
6.1 A prova será aplicada para todos os candidatos na data provável de 21 de 

OUTUBRO de 2018, das 08h às 11h. A confirmação da data e as 
informações sobre o local de prova serão divulgadas oportunamente, por 
ocasião do encerramento das inscrições, no Diário da Justiça Eletrônico e 
disponibilizados no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br. 

 
6.2 O candidato deverá apresentar-se para prova munida de documento de 

identidade original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta, com antecedência de trinta minutos antes 
do início da prova. 

 
6.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser 
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial, expedido há, no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer outro 
documento que contenha foto. 

 
6.4 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, 

CPF, Título de eleitor, carteira de estudante, nem documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados. 
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6.5 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, 
nem protocolo do documento. 

 
6.6  A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão elaboradas de 

acordo com os conteúdos programáticos constantes do Anexo I deste Edital, 
de acordo com o curso do candidato. 

 
6.7 A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório conterá 40 

(quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma. 
Cada questão objetiva terá a forma de teste, com quatro alternativas (a, b, c, 
d). 

 
6.8 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será admitida 

qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper ou similar) ou 
apagamento por meio de borracha ou similar, sendo computada como errada 
a questão com tais ocorrências. 

 
6.9 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser realizado 

apenas no local especificamente destinado para esse fim. 
 

6.10 Não será permitido qualquer tipo de consulta. 
 

6.11 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e portar-se 
com urbanidade e decoro em relação a eles, aos demais responsáveis pela 
fiscalização da aplicação das provas e aos demais candidatos, sob pena de 
desclassificação do processo seletivo. 

 
6.12 A ausência do candidato no local e horário designados para a realização das 

provas importará sua eliminação. 
 

7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO 
 
7.1 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) de acertos na prova objetiva 
 

7.2 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos 
obtidos pelos candidatos na prova objetiva. 

 
7.3 Em caso de empate, será priorizado o candidato que:  

 
a) Tiver cumprido maior parte do curso;  
b) Apresentar melhor pontuação na prova de Português; 
c) Tiver maior idade. 
 

7.4 A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida na 
prova objetiva. 

 
7.5 O resultado do processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico do 

Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br – Diário Eletrônico- DJE, em data a ser 
definida posteriormente. 

 
7.6 A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à 

convocação, far-se-á na conveniência e necessidade da administração, 
garantindo aos aprovados a preservação da ordem de classificação no ato de 
preenchimento das vagas.  
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8 DOS RECURSOS 
 
8.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

publicação do Edital, quanto: 
 

a) Ao indeferimento do requerimento de inscrição; 
b) Ao gabarito provisório; 
c) Ao resultado final do Processo Seletivo. 
 

8.2 Os recursos deverão ser interpostos no Setor de Protocolo do Foro da 
Comarca de Campo Verde, devidamente assinados.  

 
8.3 Os recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos 

pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para recrutamento de 
estagiários. 

 
8.4 Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e 

fundamentação clara, objetiva e consistente. 
 

8.5 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar 
anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 
9 DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
  

9.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pela Presidência do Tribunal 
de Justiça.  

 
10 DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 
  

10.1 Para contratação do estagiário, deverão ser observados os seguintes 
requisitos: 

 
a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo; 
b) Matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior 

nos cursos em que são ofertadas vagas, atestados pela instituição de ensino; 
c) Ter idade mínima 18 (dezoito) anos completos; 
d) Celebração de Termo de Compromisso entre o educando, a parte 

concedente do estágio e a instituição de ensino; 
e) Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 

presentes no Termo de Compromisso. 
 

10.2 Os candidatos aprovados serão convocados via e-mail 
divisao.estagio@tjmt.jus.br, obedecendo-se a ordem de classificação e o 
número de vagas existentes. É responsabilidade do candidato informar 
qualquer alteração de dados, por meio do endereço eletrônico 
campo.verde@tjmt.jus.br. 

 
10.3 Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os seguintes 

documentos: 
 

a) Cópia do RG (Identidade) e CPF; 
b) 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4; 
c) Ficha Cadastral preenchida disponibilizada pela Diretoria do Foro; 
d) Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, etc.) 
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e) Declaração de matrícula expedida pela instituição de ensino, na qual conste 
estar matriculado, com menção do semestre que está cursando; 

f) Declaração de parentesco, conforme Resolução n.º 156/2012, do Conselho 
Nacional de Justiça. 

 
10.4 Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não comparecerem para 

formalizar a assinatura do Termo de Compromisso no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis serão considerados desistentes, seguindo-se à nomeação do 
próximo classificado. 

 
11 DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
 

11.1 Das atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários: 
 

a) Examinar e estudar os autos, findos ou em curso, quando a chefia julgar útil 
ao aprendizado, podendo ser-lhes solicitada análise escrita; 

b) Realizar pesquisas sobre matéria jurídica relacionada com a respectiva 
atividade; 

c) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, como verificar o andamento 
de processos, obter certidões, cópias de julgados e de documentos diversos; 

d) Atender e prestar informações pertinentes a advogados, partes, procurados, 
promotores, peritos do juízo, ou qualquer outra autoridade; 

e) Remeter, receber e transportar processo, documentos e correspondências; 
f) Cadastrar ações ajuizadas na serventia e manter atualizada a movimentação 

dos processos; 
g) Preparar os autos para o processamento; 
h) Restaurar, arquivar e desarquivar processos; 
i) Elaborar e enviar os arquivos de publicações para a Imprensa Oficial (Diário 

da Justiça Eletrônico); 
j) Redigir e expedir ofícios, mandados, cartas precatórias, despachos ou 

qualquer outro documento de interesse processual; 
k) Pesquisar e juntar petições; 
l) Acompanhar audiências; 
m) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, atendendo e prestando 

informações e/ou realizando quaisquer outras tarefas pertinentes às 
atividades que se fizerem necessárias às áreas específicas de cada curso. 

 
12 DOS DEVERES E PROIBIÇÕES 
 

12.1 É vedado ao estagiário: 
 

a) Patrocinar, como estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil, processos 
em qualquer unidade do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 

b) Receber, a qualquer título, quantias, valores ou bens em razão de sua 
função, salvo a bolsa de estágio e auxílio-transporte; 

c) Valer-se do estágio para captação de clientela, para facilitar a tramitação de 
autos do seu interesse particular ou de clientes, ou obtenção de qualquer tipo 
de vantagens para si ou para outrem; 

d) Usar documentos comprobatórios de sua condição para fins estranhos à 
função;  

e) Manter, sob sua guarda, sem expressa autorização do Magistrado ou 
responsável pela unidade, papéis, documentos e processos pertencentes ou 
que estejam sob a responsabilidade do Poder Judiciário. 

 
12.2 São deveres do estagiário: 
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a) Acatar as instruções e determinações dos supervisores; 
b) Ter ética e sigilo ao lidar com informações que teve conhecimento em razão 

de seu aprendizado; 
c) Respeitar e tratar com urbanidade os magistrados, servidores do Poder 

Judiciário e público em geral; 
d) Utilizar crachá de identificação; 
e) Utilizar vestimenta compatível ao ambiente de estágio; 
f) Pontualidade e disciplina; 
g) Vocabulário adequado. 

 
13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
13.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro 

da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações 
referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 

 
13.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todos os atos, 

editais e comunicados referentes a este processo seletivo. 
 

13.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser 
publicado. 

 
13.4 A qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de direito de 

ingresso nos quadros do Poder Judiciário, não estabelecendo vínculo 
contratual ou estatutário de nenhuma natureza, nem ensejando precedência 
ou prioridade para fins de classificação em concurso para investidura em 
cargo público, conforme disciplina o art. 3º da Lei n. 11.788, de 25 de 
setembro de 2008. 

 
13.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo para recrutamento de estagiários. 
 

13.6  
 
Campo Verde/MT, 20 de setembro de 2018. 
 

 
Caroline Schneider Guanaes Simões 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

NÍVEL SUPERIOR - DIREITO 
 
PORTUGUÊS 
 

1) Ortografia Oficial. 
2) Acentuação Gráfica. 
3) Flexão Nominal e Verbal; 
4) Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. 
5) Emprego de Tempos e Modos Verbais 
6) Vozes do Verbo. 
7) Concordância Nominal e Verbal. 
8) Regência Nominal e Verbal. 
9) Ocorrência de crase. 
10) Pontuação. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

1) Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador de 
arquivos, gerenciador de impressão.  

2) Modos de utilização e conceitos de editores de texto e planilhas. 
3) Noções básicas do Word. 
4) Noções básicas de Excel. 
5) Gerenciamento de arquivos. 
6) Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores. 

 
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

1) Constituição: conceito, objeto e classificações. Supremacia da Constituição. 
Aplicabilidade das normas constitucionais. 

2) Dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais. Dos direitos 
e deveres individuais e coletivos.  

3) Da nacionalidade. Nacionalidade originária. Nacionalidade derivadas. Hipóteses 
constitucionais de perda de nacionalidade.  

4) Da organização do Estado. Da organização político-administrativa. Da união. Dos 
estados federados. Dos municípios. Da administração pública. 

5) Dos servidores públicos. 
6) Do Poder Judiciário. Das funções essenciais à Justiça.  
7) Do Poder Executivo. 
8) Do Poder Legislativo. 
9) Da Ordem Social. 
10) Da Seguridade Social. 

 
NOÇÕES DE DIREITO CIVIL. 
 

1) Das Pessoas. Das Pessoas Naturais. Das pessoas jurídicas. Do Domicílio. 
2) Dos Bens. Das diferentes classes de bens. 
3) Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Dos atos jurídicos lícitos. Dos atos 

ilícitos. 
4) Da prescrição e decadência.  

 
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
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1) Competência: conceito, competência funcional e territorial; competência 
internacional. 

2) Processo e procedimento: natureza e princípios, formação, suspensão e 
extinção. Pressupostos processuais, tipos de procedimentos. 

3) Prazo: conceito, classificação, princípios, contagem, preclusão. 
4) O Juiz: poderes, deveres e responsabilidades. 
5) O Ministério Público e os auxiliares da justiça. 
6) Sujeitos do processo: das partes e dos procuradores. 
7) O Litisconsórcio. 
8) Intervenção de terceiros: oposição, nomeação à autoria, denunciação a lide, 

chamamento ao processo e assistência. 
9) Dos atos processuais.  
10) Da petição inicial: conceito e requisitos. 
11) Do pedido: espécies, modificação, cumulação. 
12) Da citação: Da resposta do réu: contestação, exceções, reconvenção. 
13) Da prova: conceito, modalidades, princípios gerais, objeto, ônus e 

procedimentos. 
14) Da audiência. 
15) Da sentença. 
16) Da coisa julgada. 

 
NOÇÕES DE DIREITO PENAL 
 

1) Da aplicação da lei penal. Princípios da legalidade e da anterioridade. A lei penal 
no tempo e espaço. O fato típico e seus elementos. Relação de causalidade.   

2) Crime consumado, tentado e impossível. 
3) Crime doloso e culposo. 
4)  Causas excludentes de responsabilidade. 
5) Da imputabilidade penal. 
6) Das penas: espécies, cominação e aplicação. 
7) Da suspensão condicional da pena. 
8) Do livramento condicional. 
9) Das medidas de segurança. 
10) Da extinção da punibilidade. 

 
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 

1) Princípios gerais. Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação 
às pessoas. Sujeitos da relação processual. Inquérito Policial. 

2) Ação Penal: conceitos, condições, pressupostos processuais. Ação Penal 
pública. Ação Penal Privada.  

3) Competência: critérios de determinação e modificação.  
4) Da prova: conceito, princípios básicos, objeto, meios, ônus, limitações 

constitucionais da prova, sistemas de apreciação. 
5) Do Juiz, do Ministério Público, do acusado e do defensor, dos assistentes e 

auxiliares da justiça. 
6) Da prisão e da liberdade provisória. 
7) Das citações e intimações. 
8) Forma lugar e tempo dos atos processuais. 
9) Dos atos processuais. 
10) Dos atos das partes, dos Juízes, dos auxiliares da Justiça e de terceiros. 
11) Dos prazos.  
12) Da Sentença. 
13) Da coisa julgada. 
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    ANEXO II 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS – NIVEL SUPERIOR 

INSCRIÇÃO N.º  Data do Recebimento: 

Nome do Candidato: 

Identidade: Órgão 

Expedidor: 

Data de Expedição CPF: 

Título de Eleitor: Zona: Seção 

Data de 

Nascimento: 

Estado Civil: Sexo: M (     ) F (     )  Canhoto (    )       Destro (    

) 

Filiação 

Pai:___________________________________________________________________

_____ 

Mãe:___________________________________________________________________

____ 

Endereço Residencial: 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 

E-mail 

Instituição de Ensino: 

Nível de Instrução:  

Semestre: 

Cidade: UF: 

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para estagio no Fórum da 
Comarca de Campo Verde exigido por meio do Edital Nº 010/2018-DF, e a ele me 
sujeito integralmente. 
 
Assinatura: 
 
INSCRIÇÃO N.º  Data do Recebimento: 

Nome do Candidato: 

Identidade: Órgão 

Expedidor: 

Data de Expedição CPF: 

 
Autenticação: 
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